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ВСТУП 

Закарпатський інститут ППО розглядає науково-методичну роботу в навчальних 

закладах області як цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного 

рівня, психолого-педагогічної підготовки та 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 

та проводиться, зокрема, через колективні форми роботи: опорні школи та майстер-класи з 

проблеми „Особистісно-орієнтоване навчання – інтеграційний компонент нового змісту 

освіти”, школи педагогічної майстерності, творчі групи, динамічні групи, круглі столи, 

навчальні тренінги, науково-практичні конференції, мовні школи для вчителів іноземної 

мови, педагогічні читання, виставки, конкурси, олімпіади, курси підвищення кваліфікації 

вчителів, науково-методичні семінари. 

Основні напрями діяльності ЗІППО за звітний період: 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- всеукраїнські предметні учнівські олімпіади, конкурси  з навчальних предметів; 

- конкурс „Учитель року”, інші фахові конкурси; 

- інтеграція післядипломної педагогічної освіти в міжнародний освітній простір; 

- науково-практичні конференції; 

- семінари, тренінги, експрес-курси, друк методичних рекомендацій і навчальних 

посібників; 

- моніторинг якості освіти; 

- дослідно-експериментальна робота; 

- супровід інформаційних та інноваційних технологій; 

- розвиток дистанційної, кредитно-модульної, інших форм навчання в системі 

підвищення кваліфікації. 

Організація та здійснення навчального процесу в Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти регламентується відповідно до Законів „Про освіту”, 

„Про вищу освіту” від 01.07.2014 року № 1556-VII, „Положення про республіканський 

(Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути 

післядипломної педагогічної освіти”. Робота закладу 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.  

Роботу інституту 2015 року направлено 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, 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.  

Прогнозуючи і плануючи курси підвищення кваліфікації, які відбуваються з 

урахуванням запитів педагогічних працівників області, науково-педагогічні працівники 

інституту вдосконалювали 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. 
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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.  

Відповідно до потреб організовано і проведено проблемні та тематичні курси. 2015 

року різними формами навчання підвищили свою кваліфікацію при інституті 4000 

педагогічних працівників освітніх установ області. З них 785 – за очно-заочною та 

дистанційною формами навчання, що становить 20% від загальної кількості слухачів. Для 

416 педагогічних працівників проведено короткотривале навчання. Організовано роботу з 

наближення курсової підготовки до місця роботи вчителів. 2015 року проведено виїзні курси 

в Берегівському, Виноградівському, Тячівському районах, містах Мукачево, Берегово, де 

курсову підготовку пройшли 344 педагогічні працівники, що складає близько 9% від 

загальної кількості слухачів. 

Розроблено і втілюється належна система взаємодії методичних служб усіх рівнів: 

інститут післядипломної педагогічної освіти – міські та районні методичні служби – 

методичні кабінети навчальних закладів. Систематично проводилися навчання керівників 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів області з питань нормативно-правового 

забезпечення діяльності навчально-виховного закладу, планування роботи, роботи шкільних 

бібліотек, упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у початкових 

класах та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Уже сьомий рік 

інститут здійснює навчання посадових осіб з охорони праці.  

2015 року під час підвищення кваліфікації педагогічних кадрів активно 

впроваджувалася кредитно-накопичувальна система. З цією метою на сайті інституту 

створено накопичувальну рубрику обліку балів участі педагогічних працівників у заходах 

обласного і республіканського рівнів. 

Ученою радою інституту проведено чотири засідання, де розглядалися питання 

діяльності інституту: 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 колегії департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА. 

Проведено вісім засідань науково-методичної ради, на яких розглядалися питання: 

завершення І етапу регіональних експериментів; науково-методичний супровід кафедрами 

інституту вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду 

вчителів художньо-естетичних дисциплін, вихователів дошкільних навчальних закладів, 

інформатики, географії; авторська творча майстерня вчителів української мови та літератури; 

вплив участі школярів в олімпіадах, конкурсах, турнірах на результативність навчання; 

шляхи вдосконалення управління методичною роботою з учителями як складової 

регіональної системи післядипломної педагогічної освіти; 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); про організацію 

роботи з проблем військово-патріотичного виховання у позашкільних навчальних закладах 

Іршавського району. 

Методистами та науково-педагогічними працівниками за звітний період проведено 

семінари, конференції, наради та різні методичні заходи з питань науково-методичного 

забезпечення роботи вчителів з обдарованими учнями в сучасних умовах та діяльності 

обласних шкіл педагогічної майстерності. 

 У січні-березні 2015 року проведено інструктивно-методичні наради керівників команд 

„Особливості роботи вчителів-предметників із обдарованими учнями в сучасних умовах з 

англійської, німецької, французької мов, географії, екології, української мови і літератури, 
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астрономії, історії, математики, хімії, біології, інформатики, румунської мови і літератури, 

фізики, угорської мови і літератури, інформаційних технологій, економіки, правознавства”. 

У лютому відбулося засідання обласної школи музичного керівника ДНЗ „Упровадження 

ІКТ у формуванні музично-естетичного сприйняття” та обласної школи методистів, що 

відповідають за діяльність психологічної служби „Актуальні напрями та зміст психологічної 

служби в сучасній соціально-політичній ситуації в Україні”. 

При кафедрі педагогіки та психології діяли консультаційний центр з роботи з творчою 

молоддю (літературна творчість), де надавалися консультації як учням, так і вчителям, які 

займаються літературною творчістю. 

Цього року вперше організовано „Інтелектуальні бої” – конкурсну програму для 

випускників ЗОШ І – ІІІ ст. Закарпатської області – переможців (призерів) обласних 

предметних олімпіад, яка демонструвалася місцевими телеканалами. Організували захід 

ДВНЗ „УжНУ”, департамент освіти і науки Закарпатської ОДА, Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної освіти, Закарпатська обласна телерадіокомпанія „Тиса – 1” під 

патронатом голови Закарпатської ОДА та голови Закарпатської обласної ради. 

На базі інституту післядипломної педагогічної освіти 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.  

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, 

Польщі, Румунії. До цієї роботи активно залучали через рай(міськ)методичні кабінети 

навчальні заклади районів та міст області. 

22 травня представники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

брали участь у Всеукраїнській виставці „Післядипломна педагогічна освіта в контексті 

сучасних цивілізаційних змін” та VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

„Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах 

трансформації освіти”, які проходили у приміщенні Київського міського будинку вчителя. 

Делегація освітян із Закарпаття презентувала підручники, навчальні посібники, програми, 

творчі доробки, напрацювання науково-педагогічних працівників інституту та кращих 

педагогів краю. Учасники Закарпатського ІППО повернулися ще з однією нагородою – 

почесне звання „Лауреат Всеукраїнської виставки-презентації „Післядипломна педагогічна 

освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін”. 

20 – 22 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва проходив Сьомий міжнародний 

форум „Інноватика в сучасній освіті”, організаторами якого були Міністерство освіти і науки 

України, Національна академія педагогічних наук України, компанія „Виставковий Світ”. На 

форумі науково-педагогічні працівники Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти презентували напрацювання з дослідно-експериментальної та проектної 

роботи закладу, науково-методичні розробки, навчально-методичну літературу, творчі 

розробки.  

За підсумками роботи освітянського форуму Закарпатський інститут післядипломної 

педагогічної освіти та Берегівська філія Закарпатського ІППО нагороджені Золотими 

медалями у номінаціях „Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога” та 
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„Інновації у розвитку науково-дослідної співпраці з міжнародними науковими спільнотами, 

установами та закордонними закладами освіти”. 

У кінці жовтня у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 

відбулася 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, з 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.  

На конференції висвітлювалися питання реформування системи післядипломної 

педагогічної освіти в Україні та її шлях до євроінтеграції; інноваційно-гуманістичного 

спрямування післядипломної педагогічної освіти в контексті євроінтеграційної політики 

України; системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Словаччині та 

Угорщині; організаційної культури закладів післядипломної педагогічної освіти України; 

цивілізаційних цінностей у навчально-виховній діяльності вчителя; післядипломної 

педагогічної освіти України в контексті реалізації стратегії ЮНЕСКО з підготовки 

педагогічних кадрів. За підсумками роботи освітянського форуму учасники ухвалили 

Резолюцію. 

Науково-педагогічні працівники ЗІППО беруть активну участь у міжнародних науково-

практичних та всеукраїнських конференціях, які проводяться вищими навчальними 

закладами України. За звітний період можна відзначити такі заходи: 

- Міжнародна науково-практична конференція „Ерделівські читання”; 

- VІІ Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічний супровід 

фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти”; 

- ІХ Міжнародна науково-практична конференція „Історичні та духовні чинники 

консолідації української держави, нації та суспільства”;  

- Міжнародна наукова конференція „Внесок натуралістів-аматорів у вивчення 

біологічного різноманіття”;   

- Міжнародна науково-практична конференція „Псі-фактор”; 

 - Всеукраїнська науково-практична конференція „Мистецька освіта в європейському 

соціокультурному просторі ХХІ століття”; 

 - ІV Міжнародна (ІХ) Всеукраїнська Школа методичного досвіду „Реалізація 

компетентнісного підходу на уроках музичного, образотворчого мистецтв та інтегрованих 

курсів „Мистецтво”, „Художня культура”; 

 - VІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Педагогічні інновації у фаховій 

освіті”; 

 - ІІ Міжрегіональна онлайн-конференція „Духовно-естетичний розвиток особистості у 

контексті євроінтеграційних процесів”. 

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, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 року № 1099 (зі змінами 

та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 року за  

№ 1318/20056 з жовтня поточного року до березня наступного року (з 1 жовтня 2014 року до 

20 березня 2015 року з 21 навчального предмета) проведено шкільні, районні (міські), 

обласні учнівські олімпіади, у яких взяли участь у різних етапах понад 113000 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 2015 року склала 1509 учнів. 

Згідно з результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів із 595 переможців 242 школярі навчаються в загальноосвітніх школах, а 353 – у 

гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах, що становить майже 59 відсотків від загальної 
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кількості переможців учнівських змагань. Це засвідчує якісне зростання навчання в закладах 

нового типу, а також деяке уповільнення зростання знань учнів загальноосвітніх шкіл. 

За результатами учнівських олімпіад при Закарпатському інституті післядипломної 

педагогічної освіти з 20 навчальних предметів у лютому – квітні організовувалися 

відбірково-тренувальні збори, які проходили у чотири етапи, а саме: з 16 до 21 лютого 2015 

року – українська мова і література, німецька мова, французька мова, історія, фізика, 

екологія, географія, інформатика, румунська мова і література; з 23 до 28 лютого 2015 року – 

російська мова і література, англійська мова, математика, астрономія, біологія, хімія, 

економіка, угорська мова і література; з 2 до 7 березня – інформаційні технології; з 6 до  

10 квітня – правознавство. З метою якісної і перспективної підготовки у зборах взяли участь 

253 переможці ІІІ етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів, а їхню підготовку 

проводили 101 науковець вишів, методисти інституту та кращі вчителі області. Відібрано на 

ІV етап, згідно з рейтингом Закарпатської області, 92 школярі, з них – 90 взяли участь. 

Переможцями ІV етапу стали 34 учні (попри 20 минулого року), з яких дипломами  

І ступеня нагороджено – 9 (3 минулого року), ІІ ступеня – 9 (6 минулого року), ІІІ ступеня – 

16 (11 минулого року), що складає майже 38 відсотків (31 відсоток 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 2015 року в порівнянні з 2014 роком, то вони склали 72 і 33 

бали відповідно, що засвідчує значне поліпшення позицій виступу команди області на 

Всеукраїнському рівні. Самі ж переможці продемонстрували високий рівень і культуру 

виконання завдань з української, угорської, російської, румунської мов і літератури, історії, 

англійської, німецької та французької мов, математики, фізики, астрономії, географії, 

економіки, інформатики, інформаційних технологій. 

На діаграмі зображено показник виступів команд Закарпатської області на ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів з 2000 по 2015 навчальні роки: 

 

 

В області ведеться цілеспрямована робота з виявлення і підтримки працюючих творчо 

учителів, педагогів-новаторів, сприяння підвищенню статусу вчителя в суспільстві та 

зростанню престижності вчительської професії. Щорічно проводиться фаховий конкурс 

„Учитель року”. 22 грудня 2014 року – 30 січня 2015 року в місті Ужгороді на базі 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся заочний і очний етапи 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015” у номінаціях 

„Українська мова і література”, „Хімія”, „Образотворче мистецтво”, „Правознавство”. 
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Цього року у конкурсі взяли участь у І турі 203 педагоги, у ІІ – 53, у ІІІ – 4. За 

результатами очного етапу Конкурсу фахове журі визначило переможців з кожної номінації. 

Найвагоміші результати другого (обласного) туру Конкурсу в освітян Виноградівського 

району – один переможець та два лауреати, Іршавського району – по одному переможцю та 

лауреату, міста Хуст та Ужгородського району – по одному переможцю, міста Мукачево – 

два лауреати, міста Ужгород, Великоберезнянського та Міжгірського районів – по одному 

лауреату. У ІІІ турі Конкурсу двоє представників Закарпатської області здобули – перемогу 

та лауреатство. 

Результативність участі Закарпатської команди в третьому (заключному) турі Конкурсу 

за 2010 – 2015 роки: 

 

  

У листопаді цього року проведено обласну Школу педагогічної майстерності (он-лайн). 

Одним із основних завдань освітянського заходу є: ознайомлення з Інтернет-ресурсом 

конкурсантів та проведення майстер-класів, які дають можливість учасникам поділитися 

новими технологіями, методиками й авторськими напрацюваннями, заснованими на 

практичних діях показу і демонстрації творчого вирішення певної педагогічної, 

психологічної та методичної задачі, обмінятися досвідом навчання і виховання учнів; 

форматом проведення творчих завдань, у яких відображаються інноваційні підходи до 

освіти, сутність освітніх технологій, що використовуються, обговоренням умов та порядку 

проведення другого (обласного) туру конкурсу „Учитель року – 2015”. Цим заходом в 

області завершується проведення чергового Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”.  

2015 року проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року”, у 

якому взяв участь 41 педагог загальноосвітніх навчальних закладів області. Результати 

Конкурсу стануть відомі в січні 2016 року. 

Із метою якісної підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2015 

році, забезпечення чіткості та узгодженості в діях ІФРЦОЯО разом з департаментом освіти і 

науки Закарпатської обласної державної адміністрації затвердили план спільних дій щодо 

організаційно-методичного супроводу ЗНО у 2015 році. 

До 14 квітня в системі zno.vu здійснювалася реєстрація осіб, залучених до зовнішнього 

незалежного оцінювання 2015 року. 

Уперше цього року проведено апробацію тестових завдань у режимі он-лайн. 
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Через засоби масової інформації постійно проводилася роз’яснювальна робота серед 

громадськості щодо особливостей організації вступу до вищих навчальних закладів І – IV 

рівнів акредитації, актуальних питань щодо проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання 2015 року. 

2015 року проведено тестування з 12 предметів інваріантної складової навчального 

плану: української мови і літератури, математики, фізики, хімії, біології, історії України, 

географії та з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської). 

Успішно пройшла реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання, що 

завершилася 20 лютого 2015 року. За даними Українського центру оцінювання якості освіти 

в області зареєстровано 10585 осіб (проти 6842 осіб минулого року). Найбільш рейтинговими 

предметами в області, окрім обов’язкової української мови та літератури, були історія 

України, математика та біологія. Незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників з 

української мови та літератури цього року було об’єднане з державною підсумковою 

атестацією. 

З 28 квітня до 5 травня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти діяв пункт перевірки відкритої частини тестування з української мови та літератури. 

Для перевірки залучалися 66 екзаменаторів, перевірено 8744 роботи. 

Цього року збільшилася кількість випускників, які набрали 200 балів на ЗНО, один 

учень (Потапов С., Ужгородська ЗОШ І – ІІІ ступенів №6 імені В.С. Ґренджі-Донського) 

отримав максимальний результат з двох предметів. 
 

Список учнів, які набрали 200 балів за тестування 2015 року 
 

№ Предмет ПІБ ЗНЗ 

1.  Англійська 

мова 

Вакула Антоніна 

Василівна 

Тур’я-Пасіцька загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Перечинської районної ради (випускниця 

2009 року) 

2.  Біологія Галас Анастасія 

Святославівна 

Класична гімназія Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

3.  Біологія Демент’єва 

Галина 

Олександрівна 

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради  

4.  Біологія Потапов Семен 

Олексійович  

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№6  імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 

5.  Математика Тихун Інна 

Олександрівна

  

Міжгірська спеціалізована загальноосвітня школа 

 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів імені Августина Волошина Міжгірської 

районної ради Закарпатської області 

6.  Математика Дубравський 

Віталій 

Вікторович  

Міжгірська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№1 Міжгірської районної ради Закарпатської бласті 

7.  Математика Житко Віктор 

Володимирович 

Мукачівський ліцей Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

8.  Математика Гичка Марк 

Сергійович  

Виноградівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 1 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області 

9.  Математика Молнар Ервін 

Ервінович  

Виноградівська гімназія Виноградівської районної 

ради Закарпатської області 

10.  Математика Сік Крістіан 

Степанович  

Виноградівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 8 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області 
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11.  Математика Гайович Ярослав 

Васильович  

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради 

12.  Математика Дюлай Василь 

Васильович  

Лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка жгородської 

міської ради Закарпатської області 

13.  Математика Кирлик  

Віталія 

Василівна  

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№19 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області  

14.  Математика Мигович 

Владислав 

Павлович  

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради 

15.  Математика Панчук Богдан 

Васильович  

Класична гімназія Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

16.  Математика Попович Денис 

Дмитрович  

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради 

17.  Математика Смужаниця Яна 

Віталіївна   

Мукачівська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів 

№16 з поглибленим вивченням окремих предметів 

та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської 

області 

18.  Математика Філатова Валерія 

Сергіївна   

Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 11 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області 

19.  Математика Яблуновська 

Валерія 

Вікторівна  

Класична гімназія Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

20.  Українська 

мова і 

література 

(базовий 

рівень) 

Полюхович 

Оксана 

Василівна  

Великоберезнянська гімназія Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області 

21.  Українська 

мова і 

література 

(базовий 

рівень) 

Потапов Семен 

Олексійович  

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№6 імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 

22.  Українська 

мова і 

література 

(базовий 

рівень) 

Рущак Каміла 

Михайлівна  

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради 

23.  Українська 

мова і 

література 

(поглиблений 

рівень) 

Кривка Сабіна 

Мирославівна 

Міжгірська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області 

24.  Українська 

мова і 

література 

(поглиблений 

рівень) 

Урста Андрій 

Петрович 

Класична гімназія Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 



11 

 

25.  Німецька 

мова 

Вощепинець 

Юрій-Крістіан 

Класична гімназія Ужгородської міської ради 

(випускник 2012 року) 

 

 

Працівники закладу проводять постійні 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; 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. 

2015 року 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. 

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.  

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти у рамках проведення 

науково-педагогічного проекту „Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних 

кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями „Академія інноваційного 

розвитку” (наказ МОН № 632 від 22.05.2014) став членом Всеукраїнської Громадської спілки 

„Академія інноваційного розвитку освіти” із темою науково-педагогічного дослідження – 

„Детермінування та особливості розвитку неперервної педагогічної освіти у сучасному 

освітньому просторі країн Західної Європи (Словаччини, Угорщини, Румунії)”. 

У 2015 року Закарпатський ІППО 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). 

Закарпатським ІППО у партнерстві з Центром європейської політики (СЕР,  

м. Братислава, Словацька Республіка) за фінансової підтримки урядової агенції розвитку 

міжнародної допомоги SlovakAid, словацького представництва Konrad Adenauer Stiftung та 

мережею освітньої європейської організації EUNET реалізовано освітній проект „Європа в 

школі – 2”, який є продовженням попереднього проекту „Європа в школі” (2010-2012 рр.). 
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Учасники проекту – педагогічні працівники середніх навчальних закладів, методисти, 

науково-педагогічні працівники ІППО Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Чернігівської областей та  

м. Києва. Мета проекту – поширити знання про особливості інтеграційних процесів в ЄС у 

навчальних закладах України. 

Із вересня 2015 року в 23-х перших класах у 9 районах та 2 містах Закарпатської 

області, враховуючи рекомендації експертів Офісу Верховного комісару ОБСЄ у справах 

національних спільнот, проходить адаптація, апробація та впровадження курсу „Культура 

добросусідства”, який впроваджується відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від 29.09.2014 №1/11-15422 і на виконання наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації від 09.12.2014 р. № 612 „Про адаптацію, апробацію та 

впровадження курсу „Культура добросусідства” в Закарпатській області з метою розвитку 

гуманітарної освіти, діалогу й толерантності серед дітей та дорослих, а також 

міжрегіонального співробітництва і формування громадянської ідентичності дітей та молоді.  

Інститутом проводиться активна співпраця з волонтерами Корпусу Миру (США) в 

Україні, завдячуючи яким започатковано літні мовні школи для вчителів англійської мови 

області та проведено табори, тренінги та практикуми 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.  

У рамках курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області пройшла 

серія тренінгів від міжнародного освітньо-методичного центру PEARSON-DINTERNAL, 

волонтерів Корпусу Миру США Пеггі Волтон та Ларрі Раферті для вчителів англійської мов. 

В області успішно впроваджуються вимоги Державного стандарту початкової загальної 

освіти, створюється сприятливе середовище для 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 2015 року вносились зміни: розроблено план заходів щодо 

впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в Закарпатській області та 

скоординовано роботу регіональних (районних та міських) методичних служб щодо його 

реалізації. З метою якісного проведення уроків інформатики у 2 – 4 класах здійснено 

підготовку 320 педагогічних працівників області до впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес початкової школи. 

Здійснюючи наукові, науково-методичні та 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), Вищої Лінгвістичної школи 

(м. Ченстохов, Польща), Дебреценського університету (Угорщина), університету Банська 

Бистриця (Словаччина). 

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. 
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2015 року підрозділами інституту організовано і проведено більше 60-ти обласних 

науково-методичних конференцій, семінарів та інструктивно-методичних нарад. Серед них 

варто відзначити такі: „Розвиток писемності в Україні: історія і сучасність” (до 

Міжнародного дня рідної мови), „Креативна компетентність педагога – шлях до успіху”, 

„Формування професійних компетентностей вчителів трудового навчання (технологій) та 

креслення засобами ІКТ”, „Етнопедагогіка в навчально-виховному процесі сучасної 

школи”, „Впровадження інтерактивних форм, методів навчання і виховання у процесі 

викладання суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін”, „Актуальні проблеми 

викладання природничо-математичних дисциплін у сучасній школі”, „Діяльнісно-

орієнтоване навчання іноземної мови на сучасному етапі розвитку дисципліни”, „Духовні 

провідники Закарпаття ХХ – ХХІ століття: проблеми епістемології”, „Актуальні питання 

апробації підручників з географії для 6 класу в ЗНЗ Закарпатської області”, „Особливості 

викладання математики з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій”, 

„Надання освітніх послуг дітям з особливими потребами у сучасних реаліях: перспективи 

та шляхи вирішення”, „Особливості викладання мов та літератур національних меншин у 

ЗНЗ Закарпатської області у 5 – 7 класах за новими навчальними програмами та 

підручниками”, „Роль ІКТ у роботі з обдарованими учнями”, „Формування навичок 

здорового способу життя учнівської молоді в умовах позашкільних навчальних закладів”, 

„Корекційно-реабілітаційна робота в закладах освіти з інтегрованою (інклюзивною) 

формою навчання”, „Проблемно-пошукове навчання у процесі викладання природничо-

математичних дисциплін”, „Впровадження нового Державного стандарту при вивченні 

інформатики у початковій школі”, „Надання освітніх послуг дітям з особливими потребами 

у сучасних реаліях: перспективи та шляхи вирішення”. 

Науково-педагогічні працівники ЗІППО здійснюють значну роботу з формування 

громадянської позиції у суспільстві. З цією метою проводяться різноманітні акції, збір 

пожертв воїнам АТО. У вересні в місті Ужгород пройшла Флешмоб акція в рамках 

Всеукраїнської освітньої кампанії „Голуб миру”, присвячена Міжнародному дню миру, під 

час якої працівники інституту разом зі слухачами курсів виконували патріотичні пісні на 

центральній площі міста. 

За звітний період у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 

пройшли стажування 16 науковців вищих навчальних закладів області. Із них: кандидати 

наук – 4, викладачі – 12, які представляли такі 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. 

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-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 
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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, плани роботи інституту, 

інформацію щодо дистанційної форми навчання, незалежного оцінювання, графіки курсів, 

видавничої діяльності, публікації викладачів.  

Упродовж року на сайті розміщено близько 800 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 – 1300 людей щодня 

(у порівнянні: минулого року – 1000 людей), щомісячна – висвітлена на діаграмі (у 

порівнянні з минулим роком середня відвідуваність сайту зросла практично удвічі: січень 

2014 р. – 18218 і січень 2015 р. – 32817; лютий 2014 р. – 15785 і лютий 2015 р. – 29823; 

листопад 2014 р. – 24500 і листопад 2015 р. – 37827). 

 

 

Більш тісна інтеграція сайту із соціальними мережами. 

Спільно з науковцями і методистами інституту 2013 року створено віртуальний 

дошкільний навчальний заклад „Дивокрай” (dyvokray.org.ua). Мета – ефективна співпраця 

батьків, педагогів, дітей; надання інструктивно-методичної допомоги у забезпеченні рівних 

стартових можливостей щодо здобуття дітьми 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, використання передового практичного досвіду педагогічних 

колективів Закарпаття. 

Сайт складається з трьох розділів: для педагогів, які займаються дітьми дошкільного 

віку, батьків та самих дошкільнят. На ньому розміщено методичні, інформаційні та 

розважальні матеріали, актуальні для використання у роботі дошкільника. Ведеться постійна 

робота з наповнення та поліпшення функціональності сайту.  

Середня відвідуваність сайту „Дивокрай” – 320 людей щодня (лічильник включено з 

грудня 2014 року). Щомісячна відвідуваність висвітлена у діаграмі.  
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Кількість відвідувачів 2015 рік

 

Розділ „Педагогічна скарбничка” висвітлює матеріали для педагогів-дошкільників. 

Участь педагогів у конкурсах, фестивалях, змаганнях презентує підрозділ „Творчість 

педагога”. Відкрито „Електронну бібліотеку передового педагогічного досвіду вихователів 

ДНЗ”, у якій розміщено методичні напрацювання педагогів-дошкільників. Також створено 

сторінки фізінструктора та музкерівника, які поповнюються відповідними матеріалами.  

Найяскравішим розділом є „Граючись навчаємось”, який спрямований на всебічний 

розвиток дошкільника.  

За сприяння Центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти у 

навчально-виховних закладах області у вересні – жовтні 2015 року проведено анкетування 

учнів 9 – 10 класів з теми „Молодь і протиправна поведінка” в рамках Плану заходів щодо 

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 

2011 – 2015 роки.  

Розроблено алгоритм аналізу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та 

учнівської молоді, який запроваджено у діяльність практичних психологів та соціальних 

педагогів у рамках Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії „Стоп насильству!” 

на період до 2015 року, затвердженого наказом МОН України 30 грудня 2010 року № 1312. 

18 лютого проведено обласну Школу методистів відділів (управлінь) освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які відповідають за діяльність 

психологічної служби „Актуальні напрямки та зміст діяльності психологічної служби в 

умовах сучасної соціально-політичної ситуації в Україні”. 

Проект „Формування національної самосвідомості та толерантності учнів початкової 

школи на основі краєзнавства” здобув перемогу на VІІ Міжнародному Фестивалі 

педагогічних інновацій. Авторів Л.П. Ходанич та М.Ю. Кірик нагороджено дипломами і 

сертифікатами. 

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 

„Моє покликання – методист”. 

Упродовж року  продовжувалася робота над формуванням Закарпатського банку даних 

перспективного педагогічного досвіду. Підготовлено та випущено черговий 5 випуск, до 

http://osvita.ua/legislation/other/13922/
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якого внесено картки ППД 27 педагогічних працівників, які мають відповідні методичні 

розробки. 2015 року науково-методичною радою ЗІППО розглянуто 126 навчально-

методичних матеріалів. 

 

Розгляд навчально-методичних матеріалів  

науково-методичною радою ЗІППО у 2015 році 

 

№ з/п № протоколу 
Дата 

проведення ради 

Кількість розглянутих матеріалів 

Методичок Програм Разом 

1. 1. Протокол №1 17.02.2015 року 37 4 41 

2. 2. Протокол №2 26.02.2015 року 1 1 2 

3. 3. Протокол №3 15.05.2015 року 4 0 4 

4. 4. Протокол №4 25.06.2015 року 9 7 16 

5. 5. Протокол №5 30.09.2015 року 10 1 11 

6. 6. Протокол №6 02.11.2015 року 6 0 6 

7. 7. Протокол №7 07.12.2015 року 19 4 23 

8. 8. Протокол №8 29.12.2015 року 21 2 23 

Разом 107 19 126 



17 

 

І. Організаційно-керівна діяльність 
 

1. Структура інституту 

 

У структурі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відповідно 

до наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА від 22.05.2013 

№430 ,,Про затвердження структури Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти” у 2015 році діяли такі навчальні і наукові підрозділи: 

 

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; 

Методики 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 

 

відділи 

бухгалтерського обліку та звітності; 

кадрової, юридичної та організаційної роботи; 

забезпечення підручниками 

 

гуртожиток 

 

філія ЗІППО в м. Берегові  
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Схема структури інституту: 

 

 
 

У Закарпатському ІППО функціонують вчена та науково-методична ради, які 

спрямовують навчально-методичну, науково-методичну і науково-дослідну роботу 

колективу на створення інноваційного середовища в освітньому колі Закарпатської області. 

 

2. Засідання вченої ради 

 

Вчена та науково-методична ради спрямовували свою діяльність на виконання завдань 

у галузі післядипломної освіти педагогів, методичного забезпечення функціонування 

закладів освіти області. На засідання рад виносилися питання науково-педагогічного 

супроводу кафедрами інституту процесу вивчення, узагальнення, поширення перспективного 

педагогічного досвіду педагогів та керівників навчальних закладів. Розглядалися також різні 

аспекти діяльності районних і міських методичних кабінетів. Продовжився розгляд 

інноваційних процесів, а також впровадження в навчальний процес інноваційно-

комунікаційних технологій.  

Діяльність вченої ради спрямована на якісне вдосконалення науково-методичної та 

навчально-методичної роботи, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних, 

інформаційно-комунікаційних технологій. Вчена рада визначає стратегію і перспективні 

напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ЗІППО, визначає систему та 

затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, актуальні проблеми, 

зміст післядипломної педагогічної освіти, формує та визначає плани роботи, контролює 

виконання наукових досліджень підрозділів інституту, затверджує освітні програми та 

навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, веде обмін інформацією, 

досвідом із закладами післядипломної педагогічної освіти України. 

Вчена рада інституту в 2015 році розглядала різноманітні питання роботи закладу. Це 

стосується проблем поглиблення наукових пошуків, науково-методичного забезпечення 

навчальної роботи, впровадження інноваційних процесів, координації планування 

підрозділів. 
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Протягом 2015 року проведено шість засідань вченої ради: 

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

- готовність викладачів інституту післядипломної педагогічної освіти до розвитку 

рефлексії вчителів у процесі підвищення кваліфікації; 

- 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. 

Зокрема, на виконання розширеного засідання колегії департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Закарпатської ОДА (наказ від 21.08.14 № 327) “Про підсумки розвитку 

освіти, фізичної культури і спорту у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 

навчальний рік” та розширеного засідання колегії департаменту освіти і науки Закарпатської 

ОДА (наказ рішення від 21.08.15 № 213) “Про підсумки розвитку освітньої галузі у 

2014/2015 навчальному році та завдання на 2015/2016 навчальний рік ” інститутом зроблено: 

На виконання п. 2.2 та відповідно до п. 2.1 щодо забезпечення організованого 

проведення серпневих конференцій, засідань методичних об’єднань педагогічних 

працівників та педагогічних рад: 

 проведено інструктивно-методичні наради завідувачів, методистів районних 

(міських) методичних кабінетів, керівників навчальних закладів, голів методичних 

об’єднань, працівників позашкільних, дошкільних установ та психологічних служб; 

 видано „Календар методиста” та „Порадник методисту”; 

  підготовлено навчально-методичні рекомендації на електронних носіях; 

 на сайті інституту розміщено Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у 

загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 

2014/2015 та 2015/2016 н.р. 

На виконання п. 2.15 щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб із 

особливими освітніми потребами та відповідно до п. 4.4 щодо доступу до якісної освіти дітей 

з обмеженими можливостями: 

 видано методичні посібники: 

 „Перлини педагогічної майстерності вчителя-логопеда: збірник кращих конспектів 
логопедичних занять з проблеми попередження, корекції порушень читання і письма у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку учасників обласного семінару-практикуму 

„Організація логопедичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів”; 

 „Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку” 
(упорядник – Гаяш О.В.). 

Підготовлено методичні рекомендації: 

 „Співпраця фахівців інклюзивного навчання як необхідна передумова забезпечення 

корекційної спрямованості педагогічної роботи”; 

 „Організація інклюзивного (інтегрованого), індивідуального навчання дітей з 
особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 

області у 2015/2016 н.р.”; 

 навчально-методичне забезпечення навчання грамоти першокласників з вадами 
інтелекту згідно з державними стандартами освіти. 

На виконання п. 2.17 та відповідно до п. 2.17 щодо запобігання проявам корупції, 

хабарництва в навчальних закладах: 
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  видано Наказ Закарпатського ІППО від 30.12.15 №44 „Про заходи запобігання  та 

протидії корупції”; 

 затверджено план заходів запобігання та протидії корупції, усунення причин та 
умов, які сприяють злочинним проявам корупції та хабарництва в Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти;  

 призначено відповідальним за антикорупційну діяльність, профілактику та 
недопущення корупційних правопорушень, посилення контролю за проведенням відповідної 

роботи, спрямованої на попередження корупційних діянь серед працівників інституту 

юрисконсульта Петрушка Р.В. 

На засіданні вченої ради затверджено план роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти: стан, інновації, перспективи на 2016 рік. 

 

3. Засідання науково-методичної ради 

 

На науково-методичну раду відповідно до її мети покладається аналіз ефективності 

роботи кафедр, центрів, наукових лабораторій інституту тощо, а також визначення шляхів 

удосконалення (оптимізації) їхньої роботи, експертиза запропонованих нових концепцій 

освіти, навчальних планів і програм, планів і програм наукових та педагогічних 

експериментів, упровадження інновацій на регіональному рівні, оцінка їхніх результатів за 

підсумками апробації, розгляд результатів апробації навчальної літератури у 

загальноосвітніх навчальних закладах області, аналіз передового педагогічного досвіду та 

вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику та форм поширення. Із цією 

метою постійно оновлюється тематика засідань науково-методичної ради ЗІППО. Належне 

місце відводиться проблемам професійної майстерності педагогів, змісту курсової 

підготовки, наданню методичної допомоги методичним службам, стану організації науково-

методичної роботи. Постійно в полі зору знаходиться діяльність шкіл з угорською, 

румунською, словацькою мовами навчання, питання виховної діяльності, робота з 

обдарованими дітьми.  

За 2015 рік проведено вісім засідань науково-методичної ради, де розглядалися 

питання: 

– 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”; 

– науково-методичний супровід кафедрою природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій вивчення, узагальнення і поширення перспективного 

педагогічного досвіду вчителів інформатики, географії; 

– сучасні технології викладання математики; 

– особливості організації навчально-виховного процесу шкільної біологічної та 

екологічної освіти в умовах поліетнічного середовища;  

– про організацію роботи з проблем військово-патріотичного виховання у 

позашкільних навчальних закладах Іршавського району; 

– професійна складова учителя трудового навчання як основа якості знань учнів; 

– формування здорового способу життя учнівської молоді в загальноосвітніх 

навчальних закладах; 

– шляхи удосконалення управління методичною роботою з учителями як складової 

регіональної системи післядипломної педагогічної освіти; 

– реалізація міжнародних програм сприяння фаховому удосконаленню вчителів 

іноземної мови на теренах Закарпатської області;  



21 

 

– 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); 

– науково-методичний супровід вивчення, узагальнення і поширення перспективного 

педагогічного досвіду вихователя ДНЗ;  

– про стан організації трудового виховання у дошкільних навчальних закладах 

Іршавського району; 

– про завершення І етапу регіональних експериментів „Формування морально-

духовного начала шкільної молоді” на базі Ужгородської СЗОШ І – ІІІ ст. № 2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міської ради, „Естетизація 

виховного середовища школи як фактор формування емоційної культури учнів” на 

базі Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ст. № 6 Мукачівської міської ради; 

– про науково-методичний супровід кафедрою суспільно-гуманітарної та етико-

естетичної освіти вивчення, узагальнення і поширення перспективного 

педагогічного досвіду  вчителів художньо-естетичних дисциплін.  

На кожному засіданні науково-методичної ради розглядались навчально-методичні 

матеріали, підготовлені педагогічними працівниками області. У 2015 році науково-

методичною радою ЗІППО розглянуто 126 навчально-методични матеріалів. 

 

Розгляд навчально-методичних матеріалів 

науково-методичною радою ЗІППО у 2015 році 
 

№ 

з/п 

№ 

протоколу 

Дата 

проведення ради 

Кількість розглянутих матеріалів 

Методичок Програм Разом 

1.  Протокол №1   17.02.2015 року 37 4 41 

2.  Протокол №2 26.02.2015 року 1 1 2 

3.  Протокол №3 15.05.2015 року 4 0 4 

4.  Протокол №4 25.06.2015 року 9 7 16 

5.  Протокол №5 30.09.2015 року 10 1 11 

6.  Протокол №6 02.11.2015 року 6 0 6 

7.  Протокол №7 07.12.2015 року 19 4 23 

8.  Протокол №8 29.12.2015 року 21 2 23 

Разом 107 19 126 

 

4. Засідання експертної ради  
 

Відповідно до плану роботи ЗІППО на 2015 рік, Положення про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад експертна комісія науково-методичної ради з питань 

інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи забезпечувала підтримку 

соціально-педагогічних і культурно-освітніх ініціатив у регіональній освітній системі 

шляхом організації та проведення об’єктивної експертизи заявок та програм дослідно-

експериментальної роботи всіх рівнів, надавала рекомендації щодо корекції програм і планів 

їх реалізації.  

Упродовж 2015 року проведено три засідання експертної комісії, на яких розглядалися 

наступні питання: 

1. Проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня. 

2. Про терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи на базі 

навчальних закладів Закарпатської області. 

3. Про проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою 

,,Адаптація, апробація та впровадження курсу за вибором ,,Культура добросусідства”. 

4. Про завершення І (підготовчого) етапу регіональних експериментів. 
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5. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 

закладу  

 

Суть післядипломної освіти педагогічних працівників полягає у підвищенні 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів відповідно до вимог і запитів суспільства та 

інтеграції у світовий освітній простір. Курси педагогічних працівників є основною 

складовою частиною підвищення їхньої педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на 

підставі осмислення власної діяльності. Відповідно до плану-графіку підвищення 

кваліфікації у 2015 році при ЦІППО пройшли курси підвищення кваліфікації 12 методистів 

та 2 наукових працівників Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. У 

2014/2015 навчальному році за графіком атестовано 7 педагогічних працівників.  

План-графік стажування науково-педагогічних та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗІППО на 2015 рік був виконаний у повному обсязі відповідно до 

Положення про атестацію наукових працівників та Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників. 

Вченою радою інституту затверджено план підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та педагогічних працівників закладу до 2020 року, який подаємо нижче у 

таблиці: 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Вчений ступінь,  

вчене звання/посада 

Коли і де проходив 

підвищення 

кваліфікації 

Коли і де 

планується 

підвищення 

кваліфікації 

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 

- 2016, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 
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7.  Петечук В.М. Кандидат фізико-

математичних наук, 

доцент кафедри 

природничо-

математичної освіти та 

інформаційних 

технологій 

2010, АПН України 

УМО ЦІППО 

2016, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти”  

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 

10.  Хома Н.І. Старший викладач 

кафедри природничо-

математичної освіти та 

інформаційних 

технологій 

2015, ДВНЗ 

„УжНУ”, фізичний 

факультет, каф. 

оптики 

2020, ДВНЗ „УжНУ 

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, доцент 

кафедри суспільно-

гуманітарної та етико-

естетичної освіти 

2015, Закарпатський 

художній інститут, 

кафедра педагогіки 

та суспільних 

дисциплін 

2020, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

13.  Басараб М.М. Кандидат історичних 

наук, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарної 

та етико-естетичної 

освіти 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

14.  Химинець 

В.В. 

Доктор фізико-

математичних наук, 

професор, професор 

кафедри менеджменту 

та інноваційного 

розвитку освіти 

2013, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

2018, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

15.  Грабовська 

Т.І. 

Кандидат фізико-

математичних наук, 

доцент, 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 
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психології 

16.  Качур Б.М. Кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри 

менеджменту та 

інноваційного розвитку 

освіти 

2015, АПН України 

УМО ЦІППО 

2020, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

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 

Навчання в 

аспірантурі при 

лабораторії 

естетичного 

виховання 

Інституту проблем 

виховання НАПН 

України  

2012-2016 рр. 

19.  Герцог Ю.В. Старший викладач 

кафедри менеджменту 

та інноваційного 

розвитку освіти 

2015, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

2020, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

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” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

22.  Буксар І.О. Методист кабінету 

методики викладання 

суспільно-гуманітарних 

та художньо-

естетичних дисциплін 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, 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-

2013, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 
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математичних 

дисциплін 

менеджменту 

освіти” 

менеджменту 

освіти” 

26.  Гаяш О.В. Методист кабінету 

дошкільної, початкової 

та інклюзивної освіти 

2011,  

Диплом кандидата 

наук  

ДК № 064913 

2016, Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет  

ім. І.Огієнка, 

кафедра корекційної 

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 

методики викладання 

суспільно-гуманітарних 

та художньо-

естетичних дисциплін 

2012, Диплом 

кандидата наук  

 

2017, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

30.  Гордуз Н.О. Завідувач кабінету 

дошкільної, початкової 

та інклюзивної освіти 

2011, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2016, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

31.  Дуб В.В. Методист кабінету 

методики виховної та 

позашкільної роботи 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

32.  Кірик М.Ю. Методист кабінету 

дошкільної, початкової 

та інклюзивної освіти 

2014, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2019, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

33.  Кузьма В.М. Методист кабінету 

методики виховної та 

позашкільної роботи 

2013, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

34.  Лазар І.В. Завідувач кабінету 

координаційно-

методичної діяльності 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

35.  Майор Н.С. Методист кабінету 

дошкільної, початкової 

2010, НАПН 

України, ДВНЗ 

2016, НАПН 

України, ДВНЗ 
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та інклюзивної освіти „Університет 

менеджменту 

освіти” 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

36.  Меленевич 

І.М. 

Методист центру ЗНО, 

інноваційних освітніх 

технологій та 

дистанційного навчання 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

37.  Немеш В.І. Методист кабінету 

координаційно-

методичної діяльності 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, 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- 

Іліньо З.В. 

Методист центру ЗНО, 

інноваційних освітніх 

технологій та 

дистанційного навчання 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, 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 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

44.  Росоха І.І. Завідувач науково-

дослідної лабораторії 

інтелектуальної 

власності та трансферу 

технологій 

- 2017, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

45.  Січка В.І. Методист центру 

практичної психології, 

соціальної роботи та 

корекційної освіти 

2013, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 
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 освіти” освіти” 

46.  Сергійчук 

Ю.П. 

Методист кабінету 

освіти національних 

спільнот 

2012, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

47.  Сивохоп В.І. Методист кабінету 

координаційно-

методичної діяльності 

2012, АПН України 

УМО ЦІППО 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

48.  Тріфан М.С. Методист кабінету 

методики викладання 

суспільно-гуманітарних 

та художньо-

естетичних дисциплін 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

49.  Турок К.Ю. Методист кабінету 

координаційно-

методичної діяльності 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

50.  Тяскайло Г.І. Завідувач кабінету 

методики виховної та 

позашкільної роботи 

2012, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

51.  Шаркадій І.В. Методист кабінету 

методики викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

52.  Шевчук В.В. Завідувач центру 

практичної психології, 

соціальної роботи та 

корекційної освіти 

2011, АПН України 

УМО ЦІППО 

2016, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

53.  Шеян М.О. методист науково-

дослідної лабораторії 

здоров'язбережувальних 

технологій 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

54.  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” 
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6. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами  

та громадськими організаціями в межах України 

 

Виконання намічених інститутами післядипломної педагогічної освіти цілей можливе 

лише у тісній співпраці з вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями. Серед найважливіших завдань є забезпечення 

випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до 

суспільних вимог, швидкого реагування на зміни дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, ефективна підготовка працівників методичних служб усіх рівнів 

шляхом організації курсової підготовки, запровадження гнучкої системи безперервної освіти 

педагогічних працівників, яка має на меті їхню адаптацію до професійної діяльності в умовах 

освітніх змін, реалізація стратегії розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, що 

ґрунтується на світових стандартах, принципі ,,освіти упродовж усього життя”, сучасних 

освітніх технологіях, інноваційних педагогічних ідеях, передовому педагогічному досвіді.  

Виконуючи наукові, науково-методичні та психолого-педагогічні дослідження, науковці 

інституту тісно співпрацюють з рай/міськими методкабінетами області, науковими 

підрозділами ДВНЗ ,,Ужгородський національний університет”, Мукачівського державного 

університету, Берегівського Угорського педагогічного інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, 

Закарпатського художнього інституту, ТОВ „Вищий навчальний заклад Східно-європейський 

слов’янський університет”; Карпатського університету ім. Августина Волошина, 

Закарпатським лісотехнічним коледжем, Берегівським медичним коледжем, обласними 

інститутами післядипломної педагогічної освіти (Вінницький, Запорізький, Львівський, 

Донецький, Івано-Франківський, Київський, Луганський, Рівненський, Тернопільський, 

Чернігівський, Чернівецький, Хмельницький, Херсонський та інші) та науково-методичними 

педагогічними центрами підвищення кваліфікації вчителів м. Ніредьгаза (Угорщина), 

м. Кошіце (Словаччина), м. Сату-Маре (Румунія), м. Перемишль (Польща). 

Здійснюється співпраця з ДВНЗ ,,Університет менеджменту освіти НАПН України”, 

ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти” МОН України, Інститутом педагогіки НАПН 

України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Академією інноваційного розвитку, 

Кам’янець-Подільським педагогічним університетом ім. І.Огієнка, Інститутом корекційної 

педагогіки (м. Київ). Продовжується співпраця з громадськими дитячими організаціями із 

забезпечення розвитку творчого потенціалу та лідерства старшокласників, із творчими 

спілками, об’єднаннями та громадськими організаціями. Налагоджено тісну співпрацю з 

громадською організацією „Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвиток” у межах 

проекту „Міжкультурна освіта в Україні”. 

Із цією метою у рамках проведення науково-педагогічного проекту „Підготовка 

керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми 

технологіями „Академія інноваційного розвитку” (наказ МОН № 632 від 22.05.2014) 

інституту затверджено дослідження з теми: „Детермінування та особливості розвитку 

неперервної педагогічної освіти у сучасному освітньому просторі країн Західної Європи 

(Словаччини, Угорщини, Румунії)”.  

2015 року підрозділи інституту активно співпрацювали з кафедрами і факультетами 

ДВНЗ ,,Ужгородський національний університет”. Зокрема, викладачі університету постійно 

читали лекції, проводили практичні і семінарські заняття для вчителів шкіл області на курсах 

підвищення кваліфікації. Також науковці університету проходили стажування на кафедрах 

ЗІППО. 

За звітний період у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 

пройшли стажування 16 науковців вищих навчальних закладів області. Із них: кандидати 

наук – 4, викладачі – 12, які представляли такі навчальні заклади:  

– ДВНЗ „Ужгородський національний університет” – 12;  

– Мукачівський державний університет – 2;  

– Закарпатський лісотехнічний коледж – 1;  
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– 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. 

Варто відзначити співпрацю підрозділів ЗІППО з:  

– Лабораторією навчання української словесності у школах національних меншин  

України та діаспори Інституту педагогіки НАПН України (за напрямами: використання 

інтерактивних форм, методів і прийомів навчання української мови як державної в 

початкових класах ЗНЗ з угорською та румунською мовами навчання; проведення наукового 

дослідження ефективності використання навчальних програм та підручників з української 

мови для початкових класів у школах з угорською мовою навчання області. Сторони 

здійснювали спільні дії у вказаній вище сфері для досягнення спільних цілей: проведення 

презентації навчальної літератури для вчителів початкових класів з української мови; 

проведення консультацій та надання методичної допомоги вчителям, які викладають 

українську мову у 1 – 4 класах у школах з мовами навчання національних меншин; 

– Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (за напрямами: 

надання методичної допомоги щодо проведення ДПА з румунської мови та літературного 

читання у 4 класах, у проведенні ДПА з румунської мови і літератури у 9 та 11 класах; 

проведення та участь у міжрегіональних семінарах та відкритої олімпіади з румунської мови 

та літератури); 

– з кафедрами ДВНЗ „Ужгородський національний університет” (за напрямами:     

розробка навчальних програм та рецензування навчальних посібників, підручників з 

румунської та словацької мов і літератур). 

Науково-педагогічні працівники інституту були головами та брали участь у засіданнях 

Державних екзаменаційних комісій в ДВНЗ „Ужгородський національний університет”. 

2015 року науково-педагогічні працівники інституту активно співпрацювали з 

кафедрами ДВНЗ „Ужгородський національний університет”. Викладачі УжНУ виступали 

співавторами при розробці навчальних програм, методичних рекомендацій, посібників і  

т. ін., читали лекції, проводили практичні і семінарські заняття, педагогічні практики для 

вчителів шкіл області на курсах підвищення кваліфікації, проводили спільні семінари, 

конференції, були членами журі ІІІ і ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

предметів природничо-математичного напряму, лекторами тренувальних зборів.  

Продовжилася співпраця з позашкільними освітніми установами області, зокрема з 

Закарпатським центром науково-технічної творчості учнівської молоді щодо організації і 

проведення конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН України та з питань 

організації педагогічних практик для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів. 

Продовжено плідну навчально-методичну роботу із Закарпатським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді з питань методики організації позакласної 

еколого-просвітницької діяльності, а також проведення педагогічних практик для слухачів 

курсів.  

Кабінет методики виховної та позашкільної роботи ЗІППО спільно з технологічним 

факультетом Мукачівського державного університету провели обласний семінар методистів 

рай/міськметодкабінетів, які відповідають за трудове навчання з проблеми „Формування 

готовності учнів основної та старшої школи до профільного та професійного 

самовизначення” (квітень 2015 р.). Щорічно головами журі ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з трудового навчання (технологій) є представники названого вище вишу. 

Статистика свідчить, що чимало учасників олімпіади стають студентами цього закладу. 

Протягом 2015 року науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти співпрацювали з громадськими організаціями: Дитячий Фонд 

„Здоров’я через освіту”, Закарпатська обласна благодійна асоціація „Рівний – рівному”, 

Закарпатський благодійний фонд „Освіта”. 
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ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації  державних  

та регіональних програм 
 

Необхідно зазначити, що вся наукова, науково-методична і навчально-методична 

діяльність підрозділів Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

скерована на виконання законів України про освітню діяльність, указів Президента України, 

директивних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

державних цільових програм, НАПН України та департаменту освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації, які стосуються освітньої та наукової діяльності у вищих навчальних 

закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації в Україні. Створення належних умов для здобуття якісної 

освіти забезпечує реалізація обласних освітніх програм, серед яких: 

1. Концепція розвитку освіти на період 2015 – 2025 рр. 

2. Програма підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2016 

року. 

3. „Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України”. 

4. Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

5. Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 

– 2018 роки. 

6. Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки. 

7. Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин 

області на 2016 – 2020 роки. 

8. Програми „Ромське населення Закарпаття” на 2016 – 2020 роки. 

Для забезпечення функціонування освіти як основи сталого розвитку країни, виходу її 

на рівень найбільш розвинених постіндустріальних країн світу потрібна системна реформа, 

яка має бути предметом суспільного консенсусу, адже тільки маючи освіту європейського 

рівня Україна зможе стати конкурентоспроможною, сильною державою та повноцінним 

членом Європейського Союзу.  

2015 року здійснено важливі кроки на шляху реформування освіти за європейськими 

стандартами: прийнято Закон України ,,Про вищу освіту”, запропоновано вектори розвитку 

освіти у державі, розширено повноваження навчальних закладів. Запроваджуючи реформи, 

Міністерство освіти і науки України попередньо обговорює з експертним середовищем та 

громадянським суспільством будь-які освітні зміни. У зв’язку з цим науково-педагогічні 

працівники ЗІППО протягом року розробили та подали пропозиції до проектів законів, 

концепцій, положень. 

З метою надання методичної допомоги, розробки технологій, шляхів і методів 

застосування ІКТ, обміну передовим досвідом у цій сфері протягом 2014/2015 навчального 

року кафедрою, разом з кабінетом методики викладання природничо-математичних 

дисциплін, проведено більше десятка методичних заходів різних рівнів, на яких розглядалися 

актуальні питання використання сучасних інформаційних технологій при вивченні предметів 

шкільної програми. 

У рамках заходів з реалізації програми „Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року”: 

- впроваджуються нові навчальні програми („Угорська мова та літературне читання” 

для 1 – 4 класів шкіл з угорською мовою навчання; „Угорська мова” для 1-4 класів шкіл 

українською мовою навчання; „Угорська мова 5 – 9 класи” та „Література. Інтегрований курс 

угорська та світова” для 5 – 9 класів шкіл з угорською мовою навчання; 

- створено нові підручники „Угорська мова” 7 клас (автори Браун Є.Л. та інші); 

„Українська мова” для ЗНЗ з угорською мовою навчання (автори Сергійчук Ю.П. та інші); 

- з метою поліпшення якості післядипломної освіти вчителів шкіл з мовами навчання 

національних меншин на курсах розроблені лекції з нових навчальних предметів відповідно 
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до Державного стандарту початкової та загальної освіти; оновлено лекції викладачів для 

формування інтелектуальної культури особистості та підвищення фахового рівня; на 

заняттях відбувається моделювання педагогічних ситуацій через лекції та дидактичні ігри; 

проводяться майстер-класи; розробляються індивідуальні проекти у вигляді випускних робіт, 

які засвідчують розвиток пізнавальних, творчих навиків учителів, уміння самостійно 

конструювати свої знання та уміння орієнтуватися в інформаційному просторі; лекції та 

практичні заняття проводяться з використанням ІКТ, кожен слухач має можливість отримати 

(в електронному варіанті) матеріали, які використовуються на заняттях; 

- з метою підвищення ефективності вивчення навчальних предметів (у початкових 

класах, з угорської, румунської, словацької мов та літератур) у навчальний процес 

упроваджуються інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології; 

- створено та поповнюється електронна бібліотека для навчально-методичного 

забезпечення викладання навчальних предметів у початкових класах шкіл з мовами навчання 

національних меншин (електронні диски та сайт ЗІППО); 

- для проведення Державної підсумкової атестації у 4 класах розроблено: „Підсумкові 

контрольні роботи з української мови та читання для 4 класу”; „Підсумкові контрольні 

роботи з угорської мови та літературного читання для 4 класу”, „Підсумкові контрольні 

роботи з румунської мови та літературного читання для 4 класу”; 

- з метою перебудови навчально-виховного процесу на засадах розвивального навчання 

використовується ППД „Евристично-програмовий метод навчання навчальних предметів у 

початкових класах” (методичні рекомендації, укладені угорською та українською мовами). 

Науково-педагогічні працівники інституту здійснювали методичний супровід 

,,Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України”, створили електронні освітні ресурси з навчальних предметів, передбачених 

інваріантною частиною навчальних планів ЗНЗ: 

- українська література, світова література, художня культура (доц. Ходанич П.М.); 

- іноземні мови, історія, правознавство, етика, християнська етика, музичне мистецтво 

(доц. Баяновська М.Р., доц. Басараб М.М.); 

- образотворче мистецтво, музичне мистецтво, художня культура, мистецтво 

(доц. Баяновська М.Р., доц. Ходанич П.М., ст. викл. Жабляк М.Р.); 

- програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 – 11 класи „Література рідного 

краю” (Ходанич П.М. у співавторстві); 

- навчальна програма роботи гуртків за напрямом іноземні мови „Іншомовне 

краєзнавство” (Баяновська М.Р. у співавторстві) ; 

- навчальна програма факультативного курсу „Мистецтво Закарпаття”, що 

узгоджується з навчальною програмою „Художня культура” (9 клас) (Ходанич П.М., 

Баяновська М.Р., Жабляк М.Д., Шек К.В.). 

Науково-методичними працівниками ЗІППО розроблено програми та навчальні 

підручники з української мови для ЗНЗ із угорською мовою навчання (Гнаткович Т.Д., 

Ходанич Л.П., Опачко О.І.), програму курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних 

закладів для 7 – 11 класів „Історія рідного краю (Закарпаття з найдавніших часів – початку 

ХХІ ст.)”, програму факультативного курсу для учнів 7 – 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів „Рідний край” (Шимон Ю.Ю.), програму для загальноосвітніх закладів 

(5–11 класи) „Література рідного краю” (Ходанич П.М., Ходанич Л.П., Гнаткович Т.Д.). 

За звітний період проведено більше 90 обласних та районних науково-методичних 

семінарів, інструктивно-методичних нарад освітян, складовими яких були і питання роботи з 

обдарованою молоддю. На сайті інституту створено рубрику „Обласна онлайн-Школа 

педагогічної майстерності „Конкурс „Учитель року”: грані педагогічної творчості”. 

Оновлено обласний банк „Обдарованість”, в якому є дані про 595 талановитих учнів, та 

відповідні районні і міські банки, що дає можливість адресної і систематичної роботи з 

обдарованою молоддю. 
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2015 року в області проведено І – ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, в яких взяли участь: у І етапі – 93 124 учні, у ІІ етапі –  

18 705 учнів, у ІІІ етапі – 1509 учнів. У ІV етапі олімпіад взяли участь 90 учнів області, які 

здобули 9 перших, 9 других, 16 третіх дипломів.  

Для забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на 

період до 2015 року, затвердженого наказом МОНмолодьспорт України від 03.08.2012 р. 

№ 888, працівниками центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти 

розроблено лекційні та практичні заняття для педагогічних працівників – слухачів курсів 

підвищення кваліфікації з питань взаємодії з дітьми з поведінковими та емоційними 

розладами, взаємодії з „важкими” класами, реагування в конфліктних ситуаціях, формування 

толерантності. 

На виконання Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2016 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

26.09.2013 р. № 717, в навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації 

практичних психологів та соціальних педагогів, директорів загальноосвітніх навчальних 

закладів, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, резерву керівних кадрів 

було включено спецкурс „Впровадження гендерних підходів у навчально-виховний процес”.  

На виконання Державної програми „Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 

року”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849 

та на виконання п. 4 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 2 

жовтня 2012 року № 1065 „Про проведення моніторингового дослідження стану 

превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах”, працівниками 

обласного центру проведено IІІ період збору даних моніторингового дослідження стану 

превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах Закарпатської області. 

Вибірку складали вчителі 3 та 6 класів, учні 6 класів, батьки учнів 3 та 6 класів, методисти 

Закарпатського ІППО з предмета „Основи здоров’я”. Запитання анкет розкривали 

ефективність ведення курсу основ здоров’я, ставлення учнів та батьків до асоціальної 

поведінки в суспільстві. Результати моніторингу надіслано до Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти. 

Розроблено алгоритм аналізу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та 

учнівської молоді та запроваджено його у діяльність практичних психологів та соціальних 

педагогів у рамках Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії „Стоп насильству!” 

на період до 2015 року, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня 2010 року 

№ 1312. Працівники психологічної служби застосовують у своїй діяльності програму 

„Шкільна медіація”, а також впроваджують методичні рекомендації Міністерства освіти і 

науки України „Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та 

постконфліктний період”.  

На виконання наказу МОНмолодьспорт України від 19.07.2012 року № 827 „Про 

затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання 

торгівлі людьми на період до 2015 року” центром практичної психології, соціальної роботи 

та корекційної освіти розповсюджено методичні рекомендації „Профілактична робота в 

навчальних закладах з протидії торгівлі людьми” та відеофільм „Станція призначення – 

життя” (для дітей та молоді 16-19 років), які використовуються на „годинах психолога”, 

виховних годинах, семінарах та засіданнях методичних об’єднань педагогічних працівників 

області. 

У рамках Програми роботи з обдарованою молоддю на 2011 – 2014 роки: 

- здійснювалась модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у школах з мовами навчання національних меншин (використання 

інноваційних педагогічних технологій, ІК, змінено форму, структуру та зміст випускних 

робіт на курсах, крім творчих робіт, слухачами укладені методичні посібники, тематичні 

http://osvita.ua/legislation/other/13922/
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розробки до уроків, система завдань до різних розділів навчальних предметів, сценарії 

виховних заходів);  

- проводилась робота з підготовки ІІ, ІІІ та ІV етапів учнівських олімпіад з угорської та 

румунської мов і літератур (складались завдання з відповідями до них, проводились 

тренувальні збори). 

У рамках реалізації Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки: 

- надавалася методична допомога вчителям шкіл з мовами навчання національних 

меншин, де вони живуть дисперсно (некомпактно) м. Хуст, Рахівський, Свалявський, 

Хустський райони; 

- упроваджувався Державний стандарт початкової загальної освіти;  

- надавалася методична допомога щодо підвищення ефективності викладання 

державної мови в школах з мовами навчання національних меншин (проводилися семінари-

практикуми для вчителів, які викладають українську мову у початкових класах, 

розроблялись методичні рекомендації, посібники, збірники з української мови, 

здійснювалася апробація підручників з української мови для шкіл з мовами навчання 

національних меншин). 

Також розроблялися навчальні програми із румунської, словацької та угорської мов:  

- „Румунська мова для 1 – 4 кл. для класів, шкіл з українською мовою навчання”; 

- „Румунська мова для 5 – 9 кл. для класів, шкіл з українською мовою навчання як 

другої іноземної” (розроблено спільно з авторським колективом м. Чернівці);   

-  „Словацька мова 1 – 4 класи”, для ЗНЗ з українською мовою навчання, де словацька 

мова вивчається як мова національних меншин чи факультативно;  

- „Угорська мова” як друга іноземна для 5 – 9 кл. ЗНЗ з українською мовою навчання; 

-  програма „Словацька мова” 5 – 9 класи для класів, шкіл з українською мовою 

навчання, де словацька мова вивчається поглиблено; 

- програма „Література” (словацька та зарубіжна література) для 5 – 11 класів шкіл з 

українською мовою навчання; 

-  факультативна програма „Науково-технічний переклад” (словацька мова для 10 (11) 

класи); 

-  факультативна програма „Ділова словацька мова” для 10 (11) класів; 

- програма факультативного курсу „Ромське народознавство” для учнів 5 – 9 класів. 

На виконання плану заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року проводилися 

курси підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, семінари-практикуми для педагогічних працівників ЗНЗ, засідання 

робочої групи з питань організації навчально-виховного процесу з дітьми ромів. 
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ІІІ. Масові педагогічні заходи 

міжнародного і всеукраїнського рівня 
 

Інтеграція освіти України в міжнародний освітній простір, зокрема, її вихід на 

європейський ринок освітніх послуг, потребує наукового дослідження історії та сучасного 

стану післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи у світлі ідей її 

неперервності, інтеграції і демократизації, а також виявлення перспективних орієнтацій і 

тенденцій у цій галузі. У зв’язку з цим великої актуальності набуває участь науково-

педагогічних працівників ЗІППО у масових педагогічних заходах міжнародного і 

всеукраїнського рівня. 

2015 року за результатами науково-експериментальної роботи науковцями та 

методистами інституту організовано і проведено педагогічні заходи міжнародного і 

всеукраїнського рівня, серед яких можна відзначити Міжнародну науково-практичну 

конференцію „Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної 

педагогічної освіти України”, Міжнародну конференцію ,,Шкільний курс історії та методика 

його викладання. Методологія викладання історії в Центральній Європі”, Всеукраїнський 

навчально-методичний семінар з інноваційної технології ,,Росток”, ХІ науково-методичний 

семінар ,,Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи”, Всеукраїнський науково-

методичний семінар ,,Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в 

інтегрованому просторі ДНЗ”, ІІ Міжрегіональна on-line-конференція ,,Духовно-естетичний 

розвиток особистості у контексті євроінтеграційних процесів”, Інструктивно-методичний 

семінар ,,Діти ромського походження і/або учні з несприятливими умовами проживання. 

Проблеми організації навчання 10 – 14-річних дітей-ромів”. 

29 – 30 жовтня в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 

відбулася 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, з 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. У ході конференції висвітлювалися питання реформування системи 

післядипломної педагогічної освіти в Україні та її шлях до євроінтеграції; інноваційно-

гуманістичного спрямування післядипломної педагогічної освіти в контексті 

євроінтеграційної політики України; системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Словаччині та Угорщині; організаційної культури закладів післядипломної 

педагогічної освіти України; цивілізаційних цінностей у навчально-виховній діяльності 

вчителя; післядипломної педагогічної освіти України в контексті реалізації стратегії 

ЮНЕСКО з підготовки педагогічних кадрів. За підсумками роботи освітянського форуму 

учасники ухвалили Резолюцію. 

За останні роки активізовано організаційно-методичну роботу 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, Польщі, Румунії.  

22 травня представники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

брали участь у Всеукраїнській виставці „Післядипломна педагогічна освіта в контексті 

сучасних цивілізаційних змін” та VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

„Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах 

трансформації освіти”, які проходили у приміщенні Київського міського будинку вчителя. 

Делегація освітян із Закарпаття презентувала підручники, навчальні посібники, програми, 

творчі доробки, напрацювання науково-педагогічних працівників інституту та кращих 

педагогів краю. Учасники Закарпатського ІППО повернулися ще з однією нагородою – 
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почесне звання „Лауреат Всеукраїнської виставки-презентації „Післядипломна педагогічна 

освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін”. 

Науково-методична розробка доц. Ходанич Л.П. та методиста Кірик М.Ю. отримала 

золоту відзнаку на VІІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій у номінації 

„Інновації у навчально-виховному процесі в загальноосвітньому, дошкільному та 

позашкільному навчальних закладах”.  

20 – 22 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва проходив Сьомий міжнародний 

форум „Інноватика в сучасній освіті”, організаторами якого були Міністерство освіти і науки 

України, Національна академія педагогічних наук України, компанія „Виставковий Світ”. На 

форумі науково-педагогічні працівники Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти презентували напрацювання з дослідно-експериментальної та проектної 

роботи закладу, науково-методичні розробки, навчально-методичну літературу, творчі 

розробки.  

За підсумками роботи освітянського форуму Закарпатський інститут післядипломної 

педагогічної освіти та Берегівська філія Закарпатського ІППО 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”. 

Науково-педагогічні працівники ЗІППО взяли активну участь у міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, які проводяться вищими навчальними 

закладами України. За звітний період можна відзначити такі заходи, як: ІХ Міжнародна 

науково-практична конференція „Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи 

розвитку”, Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми сучасного підручника”,  

Міжнародна науково-практична конференція „Ерделівські читання”, VІІ Міжнародна 

науково-практична конференція „Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти”, V Міжнародна науково-практична 

конференція „Слов’янський світ: виклики сучасності”, ІХ Міжнародна науково-практична 

конференція „Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та 

суспільства”, Міжнародна наукова конференція „Внесок натуралістів-аматорів у вивчення 

біологічного різноманіття”, IV Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні 

проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних 

процесів”, Міжнародна науково-практична конференція „Псі-фактор”; Міжнародна науково-

практична конференція, присвячена 200-літтю до дня пам’яті та 273-й річниці від дня 

народження визначного українського культурного діяча І. Югасевича, Міжнародна науково-

практична конференція „Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації”, Міжнародна 

науково-практична конференція „Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки 

фахівців: сучасні тенденції”, Всеукраїнська науково-практична конференція „Мистецька 

освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття”, VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція „Педагогічні інновації у фаховій освіті”, IX Всеукраїнська науково-

практична конференція „Інформаційні технології у професійній діяльності”, Всеукраїнська 

науково-практична конференція „Управління оздоровчо-виховним процесом у сучасному 

загальноосвітньому навчальному закладі”, ХХІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція „Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і 

перспективи розвитку”, ІV Міжнародна (ІХ Всеукраїнська) Школа методичного досвіду 

„Реалізація компетентнісного підходу на уроках музичного, образотворчого мистецтв та 

інтегрованих курсів „Мистецтво”, „Художня культура”, VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція „Педагогічні інновації у фаховій освіті”, Міжнародна онлайн-інтернет-

конференція „Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного 

підходу”, Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Проблеми міжкультурного 

спілкування в епоху глобалізації”, ІV Всеукраїнська інтернет-конференція „Шляхи 

трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у 
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суспільстві”, Науково-практична онлайн-конференція „Реалізація інноваційних підходів у 

змісті Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами”.   

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти вже шостий рік поспіль 

співпрацює з Центром європейської політики (СЕР) міста Братислава Словацької Республіки 

у напрямі поширення знань про ЄС у загальноосвітніх навчальних закладах. Упродовж 

квітня – травня 2015 року науково-педагогічні працівники закладу брали участь у 

регіональних семінарах-презентаціях проекту „Європа в школі – 2”, які проходили в 

обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти Закарпатської, Івано-Франківської, 

Львівської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської областей та м. Києва. Учасники 

семінарів (учителі історії, географії, іноземних мов, керівники навчальних закладів, 

керівники Євроклубів, науково-педагогічні працівники системи післядипломної освіти та 

інші) мали змогу ознайомитися із досвідом трансформацій у процесі євроінтеграції 

Словацької та Чеської республік; поспілкуватися з організаторами проекту; висловити свою 

оцінку, зауваження та доповнення до Робочих зошитів. Робочі зошити доступні в 

електронному варіанті. 

Науково-педагогічні працівники інституту спільно з Пряшівським університетом та ГО 

Інститутом еколого-релігійних студій ДВНЗ „УжНУ” провели презентацію посібника-

довідника для абітурієнтів з України „Навчальні заклади Східної Словаччини”.  

Методисти ЗІППО брали участь у планових Всеукраїнських науково-методичних та 

науково-практичних семінарах, конференціях, конкурсах, нарадах методистів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, семінар-тренінгах, організованих Міністерством освіти і 

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

Державною науковою установою „Інститут модернізації змісту освіти” МОН України, 

зокрема, всеукраїнських семінарах: „Вивчення математики в умовах переходу на нові 

навчальні програми в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів”, ,,Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція”, „Оновлення навчально-методичного забезпечення 

змісту шкільної географії”, „Фінансова грамотність”, „Організація та проведення 

загальнодержавних тестувань різних ставок ігри „Соняшник” і „Геліантус” та зовнішнє 

незалежне оцінювання”, ,,Масовий футбол в Україні”, „Підтримка освіти прав людини та 

демократичного громадянства у країнах Східного партнерства”, „Вивчення класичної і сучасної 

літератури зарубіжних країн у просторі культури: вітчизняні традиції й новітні підходи”, 

„Формування української ідентичності учнів на уроках української мови і літератури”, 

„Друга світова війна та голокост у навчальних програмах та шкільних підручника з історії”, 

„Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття”, обласних 

координаторів конкурсів ,,Кенгуру”, ,,Левеня”, ,,Бобер”. 

15 – 17 квітня на базі інституту у межах Міжнародної науково-практичної конференції 

„Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи” відбувся Всеукраїнський 

науково-методичний семінар методистів інформатики „Актуальні питання викладання 

інформатики та впровадження інформаційних технологій”. 

Протягом року методисти ЗІППО брали активну участь у проведенні різноманітних 

олімпіад, конкурсів, турнірів, зокрема: Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка, Міжнародного конкурсу 

знавців української мови ім. Петра Яцика, Міжнародного математичного конкурсу 

,,Кенгуру”, Всеукраїнської зимової школи ,,Геліантус – дружнє коло”, Всеукраїнського 

фізичного конкурсу ,,Левеня” та Міжнародної природознавчої гри ,,Геліантус”, 

V Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей „Мій особистісно зорієнтований урок”, 

літньої школи Всеукраїнського проекту „Хмарні сервіси в освіті”. Залучалися до роботи журі 

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу „Учитель 

року – 2015”. 

Яскравим доказом високої професійної майстерності вчителів української мови є 

конкурс „Учитель року”, адже знання рідної мови є престижною місією в суспільстві, тому 

нехай усвідомлення цієї місії додасть нам мудрої думки, гордих почуттів, сили та наснаги. 
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Найкращі педагоги України – учителі української мови і літератури – гідно пройшли всі 

конкурсні випробування, укотре запевнили, що наш сучасний учитель – надзвичайно 

мудрий, талановитий і невтомний. Випробування довело, що „серце, віддане дітям”, пульсує 

живою силою й сьогодні, засвідчивши високу фахову підготовку педагогів, добре розвинуту 

інтелектуальну сферу, творчий пошук новизни. У фінальному етапі третього (заключного) 

туру ХХ Всеукраїнського конкурсу „Учитель року” в номінації „Українська мова і 

література” здобула перемогу Олеся Ківеждій, учитель української мови і літератури 

Хустської гімназії-інтернату.  

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 

„Моє покликання – методист”. 

 

 

ІV. Наукова діяльність 
 

1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад  

 

2015 року науковці Закарпатського ІППО продовжували наукові дослідження з 

проблеми ,,Шляхи активізації навчання вчителів у процесі підвищення кваліфікації” за двома  

темами: 

- „Активізація навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів”; 

- „Технологічні основи впровадження новітніх наукових знань у багатонаціональних 

школах Закарпаття”.  

 

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

 

У 2015 кафедри ЗІППО працювали за наступними науково-дослідними темами: 

- 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”. 

 

3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 

 

Для створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу 

навчально-виховного процесу головними напрямами наукових досліджень викладачів, 

аспірантів, вчителів-здобувачів усіх підрозділів інституту відповідно до кафедральних тем в 

2015 році були напрями, що визначені Концепцією розвитку освіти в Україні на період  

2015 –2025 років: 
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- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти; підвищення їхньої 

управлінської культури; 

- оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної 

орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку; перехід від 

процесної до результатної, компетентнісної парадигми освіти; 

- забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення 

мовно-освітніх потреб національних меншин, створення умов для вивчення іноземних мов; 

- створення здоров’язбережувального освітнього середовища; 

- розробка ефективної системи інклюзивної освіти;  

- система національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, 

громадянських цінностей; 

- інноваційні педагогічні технології та інтерактивні методи навчання, компетентнісний 

підхід в умовах профільного навчання;  

- науково-методичні особливості інклюзивної освіти;  

- особливості роботи з обдарованими учнями, особливості навчально-виховної роботи в 

освітніх закладах нового типу; 

- розвиток народознавства і краєзнавства в школах області. 

Із метою запровадження системного підходу до науково-дослідної роботи 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти вченою радою було 

затверджено напрями досліджень викладачів кафедр. 

 

Напрями досліджень викладачів кафедр 

 

№ 

з/п 

Напрям дослідження Викладач 

1.  Науковий супровід дослідно-експериментальної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах області 

Басараб М.М. 

2.  Гуманістичні цінності сучасної освіти  Ходанич Л.П. 

3.  Психологія творчості Ціпле М.Ю. 

4.  Історія дошкільної педагогіки: полікультурний аспект Рего Г.І. 

5.  Рефлексія  у професійному саморозвитку вчителя Палько Т.В. 

6.  Соціально-психологічна компетентність практичного 

психолога освітнього закладу 

Лемак М.В. 

7.  Використання ІКТ для створення інноваційного 

середовища регіону 

Орос В.М. 

8.  Особливості використання медіа-засобів у навчально-

виховному процесі 

Орос В.М. 

9.  Формування математичних компетенцій шляхом 

використання ІКТ 

Сігетій І.П. 

 

10.  Зміст та форми організації позакласної роботи з предметів 

природничо-математичних дисциплін 

Хома Н.І. 

11.  Розвиток творчих здібностей школярів Петечук В.М. 

12.  Особливості підготовки школярів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики 

Петечук В.М. 

13.  Значення екологічного виховання молоді як інвестиції в 

сучасну вітчизняну загальноосвітню школу 

Грабовський О.В. 

14.  Формування навичок здорового способу життя учнів 6-8 

класів у процесі спортивно-краєзнавчої діяльності в умовах 

позашкільних навчальних закладів 

Сивохоп Я.М. 
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15.  Інноваційні технології викладання суспільно-гуманітарних 

та етико-естетичних дисциплін 

Баяновська М.Р. 

16.  Впровадження народознавства та краєзнавства у 

педагогічну практику 

Баяновська М.Р., 

Ходанич П.М. 

17.  Громадянська освіта і виховання 

 

Баяновська М.Р., 

Ходанич П.М. 

18.  Особливості роботи з обдарованою особистістю: суспільно-

гуманітарний та етико-естетичний аспект 

Баяновська М.Р., 

Жабляк М.Д. 

19.  Проблеми розвитку художньої освіти Ходанич П.М. 

20.  Естетизація виховного середовища як фактор формування 

особистості 

Ходанич П.М., 

Жабляк М.Д. 

21.  Інтерактивні форми, методи навчання і виховання у процесі 

викладання суспільно-гуманітарних та етико-естетичних 

дисциплін 

Баяновська М.Р., 

Ходанич П.М.,  

Басараб М.М.,  

Жабляк М.Д.   

22.  „Естетизація виховного середовища як фактор формування 

емоційної культури учнів” та „Проблеми естетичного 

виховання школярів в умовах загальноосвітньої школи”    

Жабляк М.Д.   

23.  Іншомовна освіта у полікультурному суспільстві”  Баяновська М.Р. 

 

4. Підготовка та участь у наукових конференціях, ,круглих столах, семінарах, 

форумах регіонального рівня 

 

Реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно 

до вимог інноваційного розвитку освіти вимагає наукового супроводу впровадження 

новітніх освітніх технологій у навчально-виховний процес. 

 
СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ 

№ 

з/п 
Назва заходу, тема семінару 

1.  Науково-практична конференція ,,Креативна компетентність педагога – шлях до 

успіху” 

2.  Інструктивно-практичний семінар (у формі вебінару) з питань організації та проведення 

Міжнародного математичного конкурсу ,,Кенгуру – 2014” та Всеукраїнського фізичного 

конкурсу ,,Левеня – 2014” 

3.  Науково-практична конференція ,,Формування професійних компетентностей 

вчителів трудового навчання (технологій) та креслення засобами ІКТ” 

4.  Обласний семінар-практикум ,,Мова – це наша національна ознака, в мові – наша 

культура, сутність нашої свідомості” (до Міжнародного дня рідної мови) 

5.  Круглий стіл ,,Реалізація сучасних здоров’язбережувальних технологій у навчально-

виховному процесі ЗНЗ” 

6.  Обласна науково-практична конференція, присвячена 105 річниці від дня 

народження Ф.Потушняка та П.Лінтура ,,Етнопедагогіка в навчально-виховному 

процесі сучасної школи” 

7.  Науковий кафедральний семінар ,,Впровадження інтерактивних форм, методів 

навчання і виховання у процесі викладання суспільно-гуманітарних та етико-

естетичних дисциплін” 

8.  Науково-практичний семінар (у формі вебінару) ,,Впровадження нової програми з 

інформатики у 2 – 3 класах” 
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9.  Обласна науково-практична конференція ,,Актуальні проблеми викладання 

природничо-математичних дисциплін у сучасній школі” 

10.  Участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Мистецька освіта у 

європейському соціокультурному просторі ХХІ століття” 

11.  ІІ регіональний міжвузівський науковий семінар (у формі вебінару) ,,Використання 

краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних та етико-

естетичних дисциплін” 

12.  Семінар-тренінг ,,Формування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ у 

системі освіти” 

13.  Семінар-тренінг ,,Рівний – рівному” 

14.  Семінар-тренінг ,,Я – моє здоров’я – моє життя” 

15.  Обласний семінар-практикум (у формі вебінару) ,,Творчий підхід до організації 

роботи ГПД” 

16.  Обласний семінар-практикум ,,Актуальні питання апробації підручників з географії 

для 6 класу в ЗНЗ Закарпатської області” 

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

18.  Обласна науково-методична конференція ,,Духовні провідники Закарпаття ХХ – 

ХХІ століття: проблеми епістемології” 

19.  Круглий стіл учителів іноземної мови ,,Діяльнісно-орієнтоване навчання іноземної 

мови на сучасному етапі розвитку дисципліни” 

20.  Науково-практичний семінар ,,Особливості викладання математики з 

використанням інформаційно-комп’ютерних технологій” 

21.  Круглий стіл ,,Надання освітніх послуг дітям з особливими потребами у сучасних 

реаліях: перспективи та шляхи вирішення” 

22.  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” 

23.  Науково-практичний семінар (у формі вебінару) ,,Роль ІКТ у роботі з обдарованими 

учнями” 

24.  Обласна науково-методична конференція „Сучасні підходи до формування 

ціннісного ставлення особистості до здорового способу життя” 

25.  Обласний науково-методичний семінар „Формування життєвої компетентності 

учнів шляхом використання практично-орієнтованих завдань на уроках фізики та 

астрономії”  

26.  Обласний науково-методичний семінар „Основи ефективного використання 

інтерактивних комплексів в освіті” 

27.  Науково-методичний семінар „Розвиток компетентності в дошкільному 

навчальному закладі” 

28.  Науково-методичний семінар „Чим є, власне, ЄС? – Міфи про ЄС” 

29.  Обласна науково-практична конференція „Актуальні проблеми викладання 

природничо-математичних дисциплін в сучасній школі” 

30.  Регіональні семінари у рамках словацько-українського проекту „Європа в школі-2” 

в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти Закарпатської 27 квітня, 

Івано-Франківської 28 – 29 квітня, Львівської 30 квітня, Полтавської 18 травня, 

Чернігівської 19 травня, Житомирської 20 травня областей та м. Києва 21 – 22 

травня, 2015 р. 

31.  Обласний науково-практичний семінар „Формування готовності учнів основної та 

старшої школи до профільного та професійного самовизначення” 

32.  Науково-практична конференція „Наукові основи, міжрелігійна комунікація та 

педагогічні принципи християнської екологічної етики” 
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33.  Конференція з нагоди 20-річчя заснування Великодобронського ліцею з біолого-

хімічним та фізико-математичним профілем навчання (засновник – Благодійний 

фонд Реформатської церкви у Закарпатській області) 

34.  Обласна науково-практична конференція „Закарпаттю – спеціальний економічний 

статус” 

35.  Науково-практична конференція „Креативна компетентність педагога – шлях до 

успіху” 

36.  Участь у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників, навчальних посібників з 

угорської та румунської та словацької мов и літератур для шкіл з мовами навчання 

національних меншин (підготовка та проведення) 

37.  Обласна науково-методична конференція „Духовні провідники Закарпаття ХХ – 

ХХІ століття: проблеми епістемології” 

38.  Науково-практична конференції ,,Формування навичок здорового способу життя 

учнівської молоді в умовах позашкільних навчальних закладів” 

39.  Круглий стіл ,,Методичний та інформаційний супровід у підготовці та розробці 

проектів” 

40.  Обласна науково-практична конференція ,,Корекційно-реабілітаційна робота в 

закладах освіти з інтегрованою (інклюзивною) формою навчання” 

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

42.  Семінар-тренінг ,,Захисти себе від ВІЛ” 

43.  Обласна науково-практична конференція вчителів природничо-математичних 

дисциплін ,,Проблемно-пошукове навчання у процесі викладання природничо-

математичних дисциплін” 

44.  Майстер-клас ,,Використання мережевих технологій при організації позакласної 

роботи” 

45.  Обласний семінар-практикум ,,Організаційно-методичні засади навчально-

виховного процесу дітей з вадами слуху у спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладах” 

46.  Міжрегіональна онлайн-конференція з питань естетичного виховання в 

навчальному процесі 

47.  Міжнародна науково-практична конференція „Реалії та перспективи 

євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України” 

48.  Інструктивно-методичний семінар „Особливості організації навчально-виховного 

процесу з вивчення предметів трудового навчання (технологій) та креслення у  

2014/2015 навчальному році” 

49.  Науково-практичний семінар „Формування готовності учнів основної та старшої 

школи до профільного та професійного самовизначення” 

50.  Міжобласна науково-практична конференція „Інноваційні технології підтримки 

інклюзивного навчання дітей з особливими потребами” 

51.  Круглий стіл „Методичний та інформаційний супровід у підготовці та розробці 

проектів” 

52.  Науково-практична конференція, присвячена 110-й річниці від дня народження 

Юлія Боршоша-Кум’ятського, „Гір зелених я дитина” 

53.  Науково-практична конференція до Дня української писемності „Розвиток 

писемності в Україні: історія і сучасність” 

54.  Навчально-практичний семінар (у формі вебінару) „Підготовка школярів до ЗНО з 

математики” 

55.  Науково-практична конференція ,,Сучасні підходи до формування ціннісного 

ставлення школярів до здорового способу життя” 

56.  Обласний науково-методичний семінар „Особливості змістового та методичного 

забезпечення викладання хімії у 7 класах за новими програмами та підручниками” 
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57.  Обласний науково-методичний семінар „Формування життєвої компетентності 

учнів шляхом використання практично-орієнтованих завдань на уроках фізики та 

астрономії” 

58.  Обласна науково-практична конференція „Проблемно-пошукове навчання у процесі 

викладання природничо-математичних дисциплін” 

59.  Обласний науково-практичний семінар „Формування готовності учнів основної та 

старшої школи до профільного та професійного самовизначення” 

60.  Обласний науково-практичний семінар „Актуальні питання з апробації підручників 

з географії для 6 класу в ЗНЗ Закарпатської області” 

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

62.  Обласна науково-практична конференція ,,Роль митця-педагога у формуванні 

особистості учня та студента” (спільно з кафедрою суспільно-гуманітарної та етико-

естетичної освіти) 

63.  Міжрегіональна онлайн-конференція ,,Духовно-естетичний розвиток особистості у 

контексті євроінтеграційних процесів” 

64.  Педагогічні читання ,,Внесок І.О. Соколянського у розвиток тифлосурдопедагогіки” 

(до 55-річчя з дня смерті) 

65.  Науково-методичний семінар-вебінар ,,Впровадження нового Державного стандарту 

при вивченні інформатики у початковій школі” 

 

5. Експертно-аналітична діяльність:  

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання тощо   

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 645 30.05.2013 „Про 

проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках” протягом 

2014/2015 н.р. продовжувалася апробація підручників для 2 та 5 класів. 

Апробацію в області пройшли 16 підручників для 2-го класу та 14 підручників для 

5 класу. Загалом до апробації підручників для 2 та 5 класів було залучено 144 вчителі з усіх 

районів області. 

Протягом 2015 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.10.2014 за № 1181 „Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості 

навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 – 2015/2016 

навчальних роках” проводиться апробація підручників для 3 і 6 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, яка завершиться у травні 2016 року. Апробацію в області проходять  

14 підручників для 3-го класу та 17 підручників для 6 класу. В апробації бере участь  

148 учителів. 

 

№ 

з/п 

Назва підручника Автор(и) Видавництво, 

рік видання 

1.  

„Українська мова. 3 клас” 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Вашуленко М. С., 

Мельничайко О. І., 

Васильківська Н. А. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта”, 2013 

2.  
„Українська мова. 3 клас” 
для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Захарійчук М. Д., 
Мовчун А. І. 

ТОВ „Видавництво 
„Грамота”, 2013 

3.  

„Літературне читання. 

Українська мова. 3 клас” 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Савченко О. Я. ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта”, 2013 
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4.  

„Літературне читання. 

Українська мова. 3 клас” 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Науменко В. О. ТОВ „Видавництво 

Генеза”, 2013 

5.  

„Українська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням румунською 

мовою. 3 клас” 

Криган С. Г.  „МПП Букрек”, 2013 

6.  

„Українська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням угорською 

мовою. 3 клас” 

Кеслер С. М. ТОВ „Інформаційно- 

видавниче агентство”, 

2013 

7.  

„Румунська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням румунською 

мовою. 3 клас” 

Пілігач О. Г., 

Магас Г. І., 

Істратій М. Л. 

ДП „Всеукраїнське 

спеціалізоване 

видавництво „Світ”, 

2013 

8.  

„Літературне читання. 

Румунська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням румунською 

мовою. 3 клас” 

Пілігач О. Г., 

Магас Г. І., 

Істратій М. Л. 

ДП „Всеукраїнське 

спеціалізоване 

видавництво „Світ”, 

2013 

9.  

„Угорська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням угорською 

мовою. 3 клас” 

Цейбель Л. Л. ДП „Всеукраїнське 

спеціалізоване 

видавництво „Світ”, 

2013 

10.  

„Літературне читання. 

Угорська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням угорською 

мовою. 3 клас” 

Лотор-Пердук О. К. ДП „Всеукраїнське 

спеціалізоване 

видавництво „Світ”, 

2013 

11.  

„Французька мова для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням 

французької мови. 3 клас” 

Клименко Ю. М. ТОВ „Видавництво 

Генеза”, 2013 

12.  

„Сходинки до 

інформатики. 3 клас” для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Ломаковська Г. В., 

Рівкінд Ф. М., 

Ривкінд Й. Я., 

Проценко Г. О. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта”, 2013 

13.  

„Сходинки до 

інформатики. 3 клас” для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Коршунова О. В. ТОВ „Видавництво 

Генеза”, 2013 

14.  

„Сходинки до 

інформатики. 3 клас” для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Зарецька І. Т., 

Корнієнко М. М., 

Крамаровська С. М. 

ТОВ „Видавництво 

„Ранок”, 2013 
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15. „Німецька мова для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням 

німецької мови” підручник 

для 6 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Горбач Л.В., 

Трінька Г.Ю. 

ТОВ „Видавництво 

Генеза” 

16. „Всесвітня історія. Історія 

України” підручник 

для 6 класу 

Бандровський О.Г. 

Власов В.С. 

ТОВ „Видавництво 

Генеза” 

17. „Всесвітня історія. Історія 

України” підручник 

для 6 класу 

Пометун О. І., 

Мороз П. В., 

Малієнко Ю. Б. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта” 

18. „Математика” підручник 

для 6 класу 

Тарасенкова Н.А., 

Богатирьова І.М., 

Коломієць О.М., 

Сердюк З.О. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта” 

19. „Математика” підручник 

для 6 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

ТОВ ТО „Гімназія” 

20. „Математика” підручник 

для 6 класу 

Істер О.С. ТОВ „Видавництво 

„Генеза” 

21. „Біологія” підручник для 6 

класу 

Костіков І.Ю., Волгін С.О., 

Додь В.В., Сиволоб А.В., 

Довгаль І.В.,  

Жолос О.В., 

Скрипник Н. В., 

Ягенська Г.В.,  

Толстанова Г. М.,  

Ходосовцев О. Є. 

ТОВ „Видавництво 

Генеза” 

22. „Біологія” підручник для 

6 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Остапченко Л. І., 

Балан П. Г., 

Матяш Н. Ю., 

Мусієнко М. М., 

Славний П. С.,  

Серебряков В. В.,  

Поліщук В. П. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта” 

23. „Географія” підручник для 

6 класу 

Бойко В. М., 

Міхелі С. В. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта” 

24. „Географія” підручник для 

6 класу 

Пестушко В. Ю., 

Уварова Г. Ш. 

ТОВ ТО „Гімназія” 

25. „Географія” підручник для 

6 класу 

Гільберг Т. Г., 

Паламарчук Л. 

ТОВ „Видавництво 

„Генеза” 

26. „Румунська мова” 

підручник для 6 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням румунською 

мовою 

Говорнян Л. С., 

Попа М. К., 

Бурла О. К. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта” 

27. „Інтегрований курс 

„Література” (румунська 

Говорнян Л. С., 

Колесникова Д.О. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта” 
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та світова)” підручник для 

6 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням румунською 

мовою 

28. „Угорська мова” 

підручник для 6 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням угорською 

мовою 

Браун Є.Л., 

Зикань Х.І., 

Ковач-Буркуш Є.С. 

ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта” 

29. „Інтегрований курс 

„Література” (угорська та 

світова)” підручник для 6 

класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням угорською 

мовою 

Дебрецені О.О. ТОВ „Видавничий дім 

„Освіта” 

30. „Українська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням румунською 

мовою” підручник для 6 

класу 

Лук’янюк К. М., 

Бабич Н. Д., 

Скаб М. С. 

Всеукраїнське 

спеціалізоване 

видавництво „Світ” 

31. „Українська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

навчанням угорською 

мовою” підручник для 6 

класу 

Бабич Н. Д., 

Гнаткович Т. Д., 

Борисова Є. Е., 

Лавер К. М., 

Пензова О. М., 

Скаб М. С. 

Всеукраїнське 

спеціалізоване 

видавництво „Світ” 

 

Порівняльний аналіз апробації підручників  

(в т. ч. для шкіл з національними мовами навчання) у 2014 та 2015 навчальних роках 
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Порівняльний аналіз засвідчує, що кількість підручників, що апробуються в області – 

стала величина, становить в середньому по 30 підручників щороку. 

Слід відзначити, що питома вага підручників для національних шкіл у загальній 

кількості апробованих підручників складає не менше 30%. 

З квітня 2015 до 15 червня 2015 р. на виконання листа Міністерства освіти і науки 

України від 24.03.2015 № 14.1/10-477 „Про проведення моніторингового дослідження якості 

навчальної літератури для учнів 2 та 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів” 

проведено моніторинг 6-ти підручників для 2-го класу та 8-ми підручників для 6-го класу. 

Узагальнені матеріали направлено до ІІТЗО. 

У І кварталі 2015 р. здійснено експертизу 33 електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 4 та 7 класу експертною комісією, у складі якої працювали 75 науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів, Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, методистів та вчителів області. 

Протягом І півріччя 2015 р. проводилася координаційна робота з навчальними 

закладами області щодо роботи в „Електронному депозитарії навчального контенту”. 

У листопаді подано пропозиції до банку експертів для здійснення експертизи проектів 

підручників для 8 класу, куди включено близько 180 науково-педагогічних працівників, 

методистів та вчителів області. 

Проведено експертизу посібників „Četstina expres 2” (автори Л. Гола, П. Боржілова, 

видавництво Akrolis, 2011) та „Četstina expres 3” (автори Л. Гола, П. Боржілова, видавництво 

Akrolis, 2014) для надання їм відповідного дозволу для використання в школах області при 

вивченні чеської мови (другої іноземної). Підготовлено необхідний пакет документів та 

подано його для розгляду комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки України.  

На виконання наказу департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації 

від 15.04.2015 № 42 „Про розробку та експертну оцінку підручників для учнів 5 – 9 класів з 

угорської мови для шкіл з українською мовою навчання для запровадження угорської мови 

як другої іноземної” Герцог Ю.В. брав участь у роботі творчої групи науково-педагогічних 

працівників з питань експертної оцінки посібника „Kiliki a Földön” (1 та 2 частини) 

видавництва Akadémiai Kiadó (м. Будапешт, Угорщина). Підготовлено відповідні висновки 

для розгляду науково-методичною радою Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти та необхідний пакет документів для надання відповідного дозволу 

Міністерством освіти і науки України. Здійснено експертизу та організовано рецензування 

навчальних програм, авторами-укладачами яких є педагогічні працівники Чернівецької 

області: „Румунська мова для 5-9 класів: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

України із українською мовою навчання. (Початок вивчення румунської мови з 1 класу)” та 

„Румунська мова для 5-9 класів”: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

України із українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)”. 

Доцент кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Іваць О.М. та старший 

викладач кафедри Герцог Ю.В. взяли участь в експертному обговоренні спільно з 

керівництвом ДВНЗ „УжНУ”, Центром кар’єри УжНУ, експертами профільних управлінь та 

організацій Закарпатської області з теми „Кадровий резерв: актуальні проблеми і виклики”. 

На кафедрі педагогіки та психології продовжено апробацію програми „Література 

рідного краю. 2-4 класи” (доц. Ходанич Л.П., методист Кірик М.Ю.). Ведеться методична 

розробка адаптації курсу „Культура добросусідства” для ДНЗ, ЗНЗ Закарпаття (ст. викладач 

Палько Т.В., доц. Ходанич Л.П., доц. Рего Г.І.). 

Науково-педагогічні працівники інституту як офіційні експерти навчальної літератури 

за списком МОН України здійсювали експертизу підручників.  
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№ 

з/п 

Назва підручника Член 

експертної 

комісії 

Місце роботи 

1. „Українська мова. Літературне 

читання” підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів” 

Ходанич  

Лідія Петрівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, завідувач кафедри 

педагогіки та психології, доцент, 

кандидат педагогічних наук 

2. „Французька мова”  підручник для 

4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Рацюк     

Олеся Іванівна 

 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, методист, учитель-

методист 

 
 „Французька мова для 

спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням 

французької мови” підручник для 4 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

3. „Природознавство” підручник для 4 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Січка  

Вікторія 

Іванівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, центр практичної 

психології, соціальної роботи та 

корекційної освіти, методист 

4. „Українська мова для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням угорською 

мовою” підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Сергійчук 

Юліанна 

Павлівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, кабінет освіти 

національних спільнот 

Рего         

Ганна Іванівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, доцент кафедри 

педагогіки та психології, 

кандидат педагогічних наук 

5. „Словацька мова” підручник для 4 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням словацькою 

мовою 

„Літературне читання. Словацька 

мова” підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням словацькою 

мовою 

Герцог     

Юрій 

Вільгельмович 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної  

освіти, старший викладач 

кафедри менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти 

Сергійчук 

Юліанна 

Павлівна 

Закарпатський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, методист кабінету 

національних спільнот 
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6. „Угорська мова для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською 

мовою” підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

„Угорська мова” підручник для 4 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням угорською 

мовою 

„Літературне читання. Угорська 

мова” підручник для 4 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням угорською 

мовою 

 

Браун Єва 

Ласлівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, методист кабінету 

національних спільнот 

Сергійчук 

Юліанна 

Павлівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, методист кабінету 

національних спільнот 

7. „Українська мова” підручник для 7 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Гнаткович 

Тетяна 

Дмитрівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, завідувач кабінету 

методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-

естетичних дисциплін, кандидат 

педагогічних наук 

8. „Українська література” підручник 

для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Ходанич  

Лідія Петрівна 

Закарпатський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, завідувач кафедри 

педагогіки та психології, 

кандидат педагогічних наук 

9. „Світова література” підручник для 

7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Гнаткович 

Тетяна 

Дмитрівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, завідувач кабінету 

методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-

естетичних дисциплін, кандидат 

педагогічних наук 

10. „Біологія” підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Бокоч  

Ольга 

Сергіївна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, завідувач кабінету 

методики викладання 

природничо-математичних 

дисциплін 

11. „Основи здоров’я” підручник для 7 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Палько  

Тетяна 

Василівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників, 

кафедра педагогіки та психології, 

старший викладач 
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12. „Словацька мова для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською 

мовою” підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Герцог  

Юрій 

Вільгельмович 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної  

освіти, старший викладач 

кафедри менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти 

Сергійчук 

Юліана 

Павлівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної  

освіти, методист кабінету освіти 

національних спільнот 

13. „Українська мова для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням угорською 

мовою” підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Ходанич 

Лідія Петрівна 

Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, завідувач кафедри 

педагогіки та психології, 

кандидат педагогічних наук 

 

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників, відгуки на автореферати тощо  
 

Протягом звітного періоду наукові працівники та методисти ЗІППО здійснювали 

науково-методичний супровід щодо атестації педагогічних кадрів області, направлена на: 

– інструктивно-методичне забезпечення з питань атестації педагогічних працівників 

області (підготовка наказів, листів, інструкцій, методичних рекомендацій); 

– координацію роботи методичних кабінетів щодо атестації педагогічних кадрів 

області;  

–  методичну допомогу у виготовленні, забезпеченні рецензування, затвердження 

методичних розробок учителів краю; 

– підготовку узагальнених матеріалів щодо атестації педагогічних працівників 

області, які претендують на звання ,,учитель-методист”, до засідань науково-

методичної ради інституту та доповіді на них. 

2015 року на засіданнях науково-методичної ради ЗІППО розглянуто та схвалено 126 

методичних розробок, із них – 19 програм педагогічних працівників області. 

Науковцями кафедри педагогіки і психології прорецензовано 6 методичних та наукових 

видань науково-педагогічних працівників Мукачівського державного університету, ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, Закарпатського художнього інституту, ЗІППО, 

19 методичних розробок учителів загальноосвітніх шкіл, обговорено та затверджено на 

кафедрі 2 відгуки на автореферати: 

– відгук на автореферат дисертації Халімон Н.М. „Педагогічна і науково-методична 

діяльність Л.П. Деполович (1869-1943 рр.)”, поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки. Відгук розглянуто і затверджено на засіданні кафедри 

педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти (протокол №1 від 12.01.2015 року); 

– відгук на автореферат дисертації Ломакіної Г.І. „Виховання старшокласників як 

суб’єктів громадянського суспільства у позакласній діяльності” на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Автореферат Ломакіної Г.І. обговорено і схвалено на 

засіданні кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти (протокол №7 від 02.09.2015 року). 
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Рішенням спеціалізованої вченої ради К 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії Міністерства освіти і науки України доцент Рего Г.І. призначена 

офіційним опонентом кандидатської дисертації Розгон Вікторії Вікторівни „Вплив 

педагогічної преси на розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – 

90-ті роки ХХ століття)” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 

яка відбулася 5 березня 2015 року. 

Із метою методичного забезпечення навчально-виховного процесу у класах з 

інклюзивним навчанням, створення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими 

потребами науково-методичними працівниками інституту прорецензовано:  

– навчальну програму курсу „Трудове навчання. Обслуговуючі види праці” для учнів  

5 – 9 класів із складними вадами розвитку (зі зниженим зором та розумовою 

відсталістю) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів”; 

– навчальну програму для 6 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

для розумово відсталих дітей „Основи комп’ютерної грамотності”;  

– інформаційний посібник „Організація роботи з дітьми, що мають комплексні 

ураження. З досвіду роботи Ужгородського медико-соціального реабілітаційного 

центру „Дорога життя”. 

За звітний період науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти прорецензовано 9 методичних розробок, підготовлено три 

відгуки на автореферати дисертаційної роботи.  

Завідувач кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-

естетичних дисциплін Гнаткович Т.Д. написала відгук на автореферат дисертації Якимчук 

Мирослави Юріївни „Розвиток творчих здібностей лінгвістично обдарованих 

старшокласників гімназії у процесі навчання української мови”, поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (українська мова). 

Із метою задоволення освітніх потреб національних меншин методистами кабінету 

національних спільнот прорецензовано рукописи підручників для 4 класів з української та 

угорської мов і літературного читання, підручників для 7 класів з угорської мови і 

літератури, а також програма вивчення факультативного курсу „Ромське народознавство” 

для учнів 5 – 9 класів.  

 

6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, 

концепцій, положень тощо  

 

Концепція розвитку освіти на період 2015 – 2025 років вимагає створення ефективної 

системи методологічного, науково-методичного супроводу модернізації національної освіти, 

прогнозування тенденцій інноваційного розвитку системи освіти, осучасненні тематики 

пріоритетних напрямів наукових досліджень у вищих навчальних закладах та наукових 

установах освітньої галузі, у системі післядипломної педагогічної освіти. Відповіді на 

суспільні виклики містяться у сучасних підходах європейської історичної дидактики, а також 

у концептуальних положеннях, сформульованих у ході дискусій науковців та освітян, що 

відбуваються в суспільному та науковому дискурсі України в останні роки, зумовлюючи 

подальший науковий та практичний розвиток цієї проблематики у вищих навчальних 

закладах та наукових установах освітньої галузі, у системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

За результатами науково-дослідної роботи науковцями, викладачами, методистами та 

пошуковувачами Закарпатського ІППО 2015 року опубліковано: 

-  4 підручники; 

-  11 навчальних програм; 

-  77 науково-методичних та навчально-методичних посібників. 
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Можна відзначити розробки працівників кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін, які отримали гриф МОН України: 

„Вчимося писати твори: методичний комплекс” (Гнаткович Т.Д.), „Оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5–9 (10–11) класів з української мови та літератури для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин: Методичні рекомендації” 

(Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю.), „Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською мовою навчання (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 29.05.2015 № 585)” (Гнаткович Т.Д. у співавторстві), „Українська мова. 5–9 

класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585)” (Гнаткович Т.Д. у 

співавторстві), „Оцінювання навчальних досягнень учнів 5–11 класів на уроках зарубіжної 

літератури: Методичні рекомендації” (Гнаткович Т.Д.), „Оцінювання навчальних досягнень 

учнів 5–11 класів з української мови та літератури (методичні рекомендації)” (Гнаткович 

Т.Д.), „Українська література. Програми факультативних курсів для загальноосвітніх 

навчальних закладів (класів). 5 – 11 класи” (Гнаткович Т.Д.), „Українська мова. Програми 

факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів). 5 – 9 класи” 

(Гнаткович Т.Д.), „Формування синтаксичної компетентності дев’ятикласників у процесі 

вивчення складного речення. Практикум із синтаксису: Навчально-методичний посібник” 

(Гнаткович Т.Д.), „Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

угорською мовою: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів” (Гнаткович 

Т.Д., Лукач А.Ю.), „Українська мова. Експериментальний підручник для 6 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (електронна версія)” 

(Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю.). 

Працівниками кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін у 

2015 році було підготовлено: „Використання мультимедійних засобів на уроках географії: 

Методичний посібник” (Глюдзик Г.Б. у співавторстві), „Компетентнісний підхід при 

викладанні шкільного курсу географії. Методика формування екологічної компетентності 

учнів на уроках географії: Методичний посібник” (Глюдзик Г.Б. у співавторстві), 

„Регіональна програма, методичний посібник „Закарпаття. Географія рідного краю (6-9 

класи)”: Навчально-методичний комплект” (Глюдзик Г.Б. у співавторстві), „Розвиток 

інтелектуально-творчих здібностей учнів шляхом використання нетрадиційних форм і 

методів роботи на уроках географії: Методичні рекомендації” (Глюдзик Г.Б. у співавторстві), 

„Роль вебквесттехнологій у розвитку особистості учнів при вивченні географії в школі: 

Методичний посібник” (Глюдзик Г.Б. у співавторстві), „Способи організації ігрової 

діяльності на уроках географії: Методичні рекомендації” (Глюдзик Г.Б. у співавторстві), 

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

Навчальний посібник” (Ґоломб О.М.), „Хімія 7 клас: Електронний методичний посібник” 

(Ґоломб О.М. у співавторстві), „Методи проблемного викладання навчального матеріалу з 

фізики: Методичний посібник” (Данча С., Гайналій Л.І.), „Планіметрія: Посібник” 

(Петечук В.М., Петечук К.М.), „Просте і складне – поруч: Методичний посібник” (Петечук 

В.М., Петечук К.М., Орос В.М., Сігетій І.П.), „Рекомендації щодо використання випускних 

робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики у практичній діяльності: 

Методичний посібник” (Петечук В.М., Петечук К.М.,Орос В.М., Сігетій І.П.), „Сучасному 

вчителю біології (Основні нормативні документи): Збірник” (укл. Бокоч О.С.).  

Працівниками кабінету методики виховної та позашкільної роботи підготовлено 

інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технології), 

фізичної культури, предмета ,,Захист Вітчизни” та Авторську навчальну програму предмета 

„Трудове навчання. „Обслуговуючі види праці” для учнів 5 – 9 класів із складними вадами 

розвитку (зі зниженим зором та розумовою відсталістю) спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів (автор Тімоніна Н.П., учитель трудового навчання Мукачівської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів).   
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Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та психології розробили науково-

методичну літературу: „Ділове мовлення: типові помилки” (Ходанич Л.П.), „Як цуценя 

сніжинки ловило: книжка для дитячого читання” (Ходанич Л.П.): Повх Л.П.), „Література 

рідного краю: програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 11 класи” 

(Ходанич П.М., Ходанич Л.П., Гнаткович Т.Д.). 

Здійснюючи науково-методичну та організаційну діяльність щодо реалізації освітньої 

політики в Закарпатській області з навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах мовами навчання національних меншин працівники кабінету освіти національних 

спільнот підготували низку методичних матеріалів: „Збірник підсумкових контрольних робіт 

для проведення ДПА з угорської мови у 4 класах” (укладачі: Сергійчук Ю.П., Гадар Ю.І.), 

„Збірник підсумкових контрольних робіт для проведення ДПА з літературного читання 

(угорська мова) у 4 класах” (Сергійчук Ю.П., Гадар Ю.І.), „Збірник підсумкових 

контрольних робіт для проведення ДПА з румунської мови у 4 класах” (Гузова М.М., 

Борка А.Д.), „Збірник підсумкових контрольних роботи для проведення ДПА з літературного 

читання (румунська мова) у 4 класах” (Гузова М.М., Борка А.Д.), „Збірники диктантів та 

текстів для списування учнів 2 – 4 класів шкіл з мовами навчання національних меншин” 

(Сергійчук Ю.П., Мастюк Т.В.), „Збірники текстів для аудіювання учнів 2 – 4 класів шкіл з 

мовами навчання національних меншин” (Сергійчук Ю.П., Мастюк Т.В.), „Збірники текстів 

для діалогічного та монологічного мовлення учнів 2 – 4 класів шкіл з мовами навчання 

національних меншин” (Сергійчук Ю.П., Мастюк Т.В.), „Збірник диктантів для державної 

підсумкової атестації зі словацької мови (9 кл.) для шкіл зі словацькою мовою навчання” 

(Герзанич М.М., Огразанські Н.М.), „Збірник переказів для державної підсумкової атестації 

зі словацької мови (11 кл.) для шкіл зі словацькою мовою навчання” (Герзанич М.М., 

Огразанські Н.М.), „Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з угорської мови 

(9 кл.) для шкіл з угорською мовою навчання” (Браун Є.Л.), „Збірник переказів для 

державної підсумкової атестації з угорської мови (11 кл.) для шкіл з угорською мовою 

навчання” (Браун Є.Л.), „Посібник для вчителя „Угорська мова у початкових класах” 

(Сергійчук Ю.П.), „Словацька мова” 1 – 4 класи для шкіл з українською мовою навчання, де 

словацька мова вивчається як мова національних меншин чи факультативним курсом” 

(Пилип Е.Е., Годована М.Е.).  

Для задоволення освітніх потреб національних меншин науково-методичною радою 

ЗІППО схвалено кілька навчальних програм, екзаменаційних документацій, серед яких: 

Програма „Словацька мова 5 – 11 класи” для спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням словацької мови” (укладачі: Огразанскі Н.М., Касинець Н.І.), Програма 

факультативного курсу „Література” (словацька та зарубіжна література) для 5 – 11 класів” 

(Герзанич М.М., Огразанскі Н.М.), Програма факультативного курсу „Ділова словацька 

мова” для учнів 10 (11) класу” (Касинець Н.І.), Програма факультативного курсу „Науково-

технічний переклад (словацька мова) для учнів 10 (11) класу” (Касинець Н.І.), Програма 

факультативного курсу „Угорське народознавство” для учнів 5 – 6 класів” (Габода Є.Б., 

Габода Б.В.), „Екзаменаційна документація для проведення державної підсумкової атестації 

у 9 та 11 класах з угорської, румунської, словацької мов”. 

Працівниками науково-дослідної лабораторії здоров’язбережувальних технологій 

підготували інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмету „Основи 

здоров’я” в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2015/2016 н.р. та посібник 

„Теорія і практика соціально-просвітницького тренінгу”.  

Працівники кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти підготовлено 

до друку: регіональну навчальну програму факультативного курсу „Мистецтво Закарпаття” 

(узгоджується з навчальною програмою „Художня культура” (9 клас) (Баяновська М.Р., 

Ходанич П.М., Жабляк М.Д., Шек К.В.); „Історію мистецтв Закарпаття” (колектив 

Авторської творчої майстерні вчителів художньо-естетичних дисциплін: Баяновська М.Р., 

Ходанич П.М., Жабляк М.Д., Шек К.В.), „Літературу рідного краю”: Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів 5 – 11 класи (з грифом МОН України) (Ходанич П.М. у 
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співавторстві), „Використання ІКТ у галузі ,,Мистецтво”: Навчально-методичний посібник” 

(Жабляк М.Д. у співавторстві), „Творча педагогічна діяльність вчителів музичного 

мистецтва: Науково-методичний посібник” (Баяновська М.Р.), „Методичні рекомендації з 

художньо-естетичних дисциплін на 2015/2016 навчальний рік” (Жабляк М.Д.). 
 

7. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу  

Для реалізації системного підходу науково-дослідної роботи сформовано наступні 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.П. 

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. 

 

2015 року науковці Закарпатського ІППО здійснювали науково-дослідну та науково-

експериментальну роботу в таких напрямах: 

- формування інноваційного освітнього простору в регіоні: розробка та впровадження 

нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності; 

- науково-методичний супровід та робота над проблемними питаннями навчально-

виховного процесу в опорних закладах області; 

- науково-методичне забезпечення навчально-виховної діяльності шкіл перспективного 

педагогічного досвіду; 

- психолого-педагогічний супровід навчально-методичної діяльності освітніх закладів 

області; 

- організація та проведення всеукраїнських, обласних та районних наукових, науково-

методичних та науково-практичних конференцій, семінарів і нарад з проблемних питань 

сучасного навчально-виховного процесу (кафедри, кабінети, центри); 

- виконання дисертаційних досліджень та підготовка науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації (кафедри, кабінети, центри). 

На сайті інституту розміщено методичні рекомендації з питань: „Співпраця фахівців 

інклюзивного навчання як необхідна передумова забезпечення корекційної спрямованості 

педагогічної роботи”, „Організація інклюзивного (інтегрованого), індивідуального навчання 

дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах області у 2015/2016 н.р.”. 

На сайті „Дивокрай“ висвітлено консультативні матеріали-поради для батьків, у яких є 

діти з особливими потребами: „Аутизм. Рекомендації батькам дитини, що страждає на 

аутизм“, для вихователів та педагогів ДНЗ „Ігротерапія і корекційна робота з дітьми-

аутистами у дошкільному навчальному закладі”, „Корекційні вправи для роботи з аутичними 

дітьми дошкільного віку”. Все це веде до накопичення знань та досвіду з проблеми, що у 

http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
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майбутньому дасть можливість пристосувати інклюзивну освіту до наших умов. 

Закарпатський ІППО активно працює над удосконаленням дистанційної форми 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. Працівниками центру ЗНО, 

інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання:  

1) удосконалюється структура і зміст навчально-методичного і дидактичного 

забезпечення навчального процесу за ДН; 

2) підготовлені методичні рекомендації щодо впровадження системи дистанційного 

навчання післядипломної педагогічної освіти в області; 

3) здійснена якісна оцінка потенційних слухачів курсів, які бажають підвищувати 

кваліфікацію за технологіями ДН; 

4) розроблені комплекти методично-дидактичного забезпечення дистанційного 

навчання обраних категорій слухачів; 

5) спільно із керівниками курсів за відповідним фахом підготовлені на електронних 

носіях навчально-методичні комплекси дистанційного навчання; 

6) проводиться систематичне інформування вчителів області про дистанційну форму 

підвищення кваліфікації через фаховий журнал, газету, обласні семінари, шляхом читання 

лекцій; 

7) створена і розміщена на сайті інституту аплікаційна картка для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання. 

 

 

V. Науково-методична діяльність 

 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

 

Основний напрям модернізації післядипломної освіти Закарпатської області пов’язаний 

зі створенням такого соціально-освітнього простору, в якому зможе професійно 

вдосконалюватися кожна людина сучасного інформаційного суспільства. Практична 

реалізація цього напряму полягає у впровадженні дистанційних форм навчання та 

інформатизації післядипломної освіти. Другий напрям випливає з потреби неперервності 

освіти протягом життя людини. Адже дослідження та пошук у формуванні компетентного 

педагога з урахуванням надбань сучасної науки андрагогіки привели до актуалізації ідеї 

неперервності післядипломної педагогічної освіти. Тому все більше набувають актуальності 

пролонгована в часі кредитно-модульна форма навчання та самоосвітня діяльність педагогів.  

2015 року з метою створення умов для індивідуальної траєкторії професійного 

зростання педагогів упродовж усього життя відповідно до фахових уподобань і рівня 

компетентності у роботі ЗІППО було запроваджено елементи кредитно-модульної системи 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Серед завдань запровадження елементів 

кредитно-модульної системи були: 

- розробка гнучкої та динамічної системи набуття та вдосконалення професійних 

компетенцій педагогічних працівників шляхом організованого навчання (курси очні, заочні, 

дистанційні та їх модифікації; освітянські заходи у системі методичної роботи) та 

самоосвітньої діяльності; 

- розробка організаційної моделі забезпечення елементів впровадження дистанційної 

освіти в області, яка передбачає чітку організацію, координацію дій, професійне планування 

та ефективний контроль; 

- створення умов для роботи в мережі Інтернет для кожного педагога; 

- створення системи мотивації педагогічних працівників до самостійного вибору форм і 

змісту підвищення кваліфікації у міжатестаційний період; 
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- розробка моделі взаємодії всіх структур та освітніх установ, що забезпечують 

неперервне підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. 

Упродовж року науково-педагогічними та методичними працівниками здійснювалися: 

- проведення лекцій, семінарських і практичних занять у відповідності до навчально-

тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

- консультування педагогів з питань виконання випускних робіт;  

- науково-методичне консультування та надання методичної допомоги вчителям під 

час педагогічної практики, відкритих занять у ДНЗ та ЗНЗ; 

- оновлення змісту лекцій та практичних занять курсів підвищення кваліфікації; 

- підготовка і затвердження на засіданнях кафедр нових лекцій та матеріалів до 

практичних занять з інноваційної діяльності;  

- співпраця науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту з питань 

виявлення, вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду. 

Науковими підрозділами інституту є кафедри педагогіки та психології, менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти, природничо-математичної освіти та інформаційних 

технологій, суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, науково-дослідні лабораторії, 

діяльність яких спрямована на реалізацію завдань: 

1. Науково-методичне й теоретичне забезпечення професійного розвитку педагогічних, 

управлінських і методичних кадрів у міжатестаційний період. 

2. Підготовка педагогічних працівників до використання сучасних педагогічних, 

інформаційних і телекомунікаційних технологій у педагогічній, управлінській та методичній 

практиці. 

3. Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної 

діяльності закладів освіти Закарпатської області. 

Значна увага приділялася дослідженню питань: формування інформаційно-навчального 

середовища системи освіти регіону; розвитку педагогічної майстерності вчителів у системі 

підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання; управління розвитком 

професійної компетентності вчителів гуманітарного профілю; психологічного забезпечення 

розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу навчальних закладів області. 

У науково-методичній роботі Закарпатського ІППО варто відзначити наступне: 

1. Науково-дослідна та науково-методична робота підрозділів Закарпатського ІППО 

виконується в рамках проблеми ,,Шляхи активізації навчання вчителів у процесі підвищення 

кваліфікації”.  

2. У науково-методичній роботі підрозділів інституту велика увага приділяється 

питанням організації та проведення науково-практичних конференцій і семінарів різного 

рівня.  

Серед освітян області великою популярністю користується тематика обласних науково-

практичних конференцій, присвячених освітянській діяльності класиків української 

педагогіки (В. Сухомлинського, К. Ушинського, Софії Русової та інших), відомих 

громадських і освітянських діячів історичного Закарпаття, зокрема: 

- педагогічна спадщина О.Духновича – проведено вісім обласних, одну всеукраїнську і 

одну міжнародну науково-практичну конференцію (останні дві – разом з УжНУ); 

- педагогічна спадщина і громадсько-політична діяльність А. Волошина; 

- педагогічна діяльність відомих в краї освітян та громадських діячів: М. Лучкая, 

Венеліна-Гуци, отця Зореслава, організаторів освіти та освітян краю В. Бурча, В. Гомоная, 

С. Жупанина та інших.  

Науково-педагогічні працівники кафедр брали участь в організації і проведенні 

святкових заходів, присвячених визначним подіям краю, окремим відомим педагогам краю, 

особистостям. Проводили лекції, семінарські і практичні заняття у відповідності до 

навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікацій педагогічних кадрів. 

Здійснювали науково-методичний супровід організації семінарів, семінарів-практикумів, 

педагогічних читань, науково-практичних конференцій, виставок. Надавали науково-
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методичну допомогу з питань виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового 

педагогічного досвіду з проблем формування здорового способу життя учнівської молоді. 

Здійснювали науково-методичний супровід впровадження нових здоров'язбережувальних 

моделей та програм у навчально-виховний процес освітніх закладів.  

Упродовж року науково-педагогічні працівники кафедр провели за напрямами своїх 

досліджень спільно з педагогами науково-пошукову діяльність, надавали науково-методичну 

допомогу освітнім закладам і педагогам, проводили проблемний пошуковий діалог у 

навчально-виховному процесі на курсах підвищення кваліфікації вчителів суспільно-

гуманітарних та етико-естетичних дисциплін впроваджували у процес післядипломної 

педагогічної освіти проектні освітні технології, упроваджували нові освітні моделі і 

технології під час роботи курсів підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної 

діяльності. 

Протягом року працівники кафедр здійснювали науково-методичний супровід науково-

практичних семінарів, конференцій, круглих столів, забезпечували організаційно-

методичний супровід, управління інноваційною діяльністю, розробляли й апробували лекції, 

практичні та семінарські заняття. 

Науково-педагогічні працівники інституту брали участь в організації і проведенні 

святкових заходів, присвячених визначним подіям краю, окремим відомим педагогам краю, 

особистостям. Проводили лекції, семінарські і практичні заняття відповідно до навчально-

тематичних планів курсів підвищення кваліфікацій педагогічних кадрів. Здійснювали 

науково-методичний супровід організації семінарів, семінарів-практикумів, педагогічних 

читань, науково-практичних конференцій, виставок. Надавали науково-методичну допомогу 

з питань виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. 

Забезпечували стажування та консультування науково-педагогічних та педагогічних 

працівників області на базі ЗІППО.  

Здійснювалося керівництво науковою роботою пошуковувачів, науковців і викладачів, 

які проходили наукове стажування в ЗІППО, а саме: 

- ДВНЗ „Ужгородський національний університет” –1; 

- Закарпатський лісотехнічний коледж – 1; 

- Берегівський медичний коледж – 1. 

Із метою популяризації педагогічного досвіду вчителів-переможців конкурсу „Учитель 

року – 2015” у листопаді 2015 року на сайті Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти створена онлайн-Школа педагогічної майстерності „Конкурс „Учитель 

року”: грані педагогічної творчості”. Школа є однією з форм науково-методичної роботи з 

педагогічними працівниками області. Новий формат проведення щорічного освітянського 

заходу підкреслює постійний активний пошук співпраці як з районними, міськими 

методичними органами, так і з учителями навчально-виховних закладів області. Одним із 

основних завдань освітянського заходу є: ознайомлення з Інтернет-ресурсами конкурсантів 

та проведенням майстер-класів, які дають можливість учасникам поділитися новими 

технологіями, методиками й авторськими напрацюваннями, заснованими на практичних діях 

показу і демонстрації творчого вирішення певної педагогічної, психологічної та методичної 

задачі, обмінятися досвідом навчання і виховання учнів; форматом проведення творчих 

завдань (проектів), у яких відображаються інноваційні підходи до освіти, сутність освітніх 

технологій, що використовуються; обговоренням умов та порядку проведення другого 

(обласного) туру конкурсу „Учитель року – 2016”. 

Упродовж року здійснено організаційно-методичний супровід підготовки і проведення 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року” та V Всеукраїнського конкурсу 

„Моральний вчинок”. Волонтерський загін Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів у ІІ 

віковій групі (5-9 класи) став його переможцем із соціальним проектом „Борцям за 

єдність!..”. 

Серед основних форм науково-методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 2015 року були: 
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- науково-методичний супровід організації семінарів, семінарів-практикумів, 

педагогічних читань, науково-практичних конференцій, виставок; 

- надання науково-методичної допомоги з питань виявлення, вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду; 

- організація проблемно-тематичних курсів з питань використання ІКТ технологій у 

навчальному процесі; 

- підготовка методичних рекомендацій щодо організації навчального процесу в умовах 

профілізації; 

-  проблемний пошуковий діалог з питань управлінської діяльності; 

- науково-методичний супровід впровадження нових освітніх моделей і технологій у 

навчально-виховний процес; 

- забезпечення стажування та консультування науково-педагогічних та педагогічних 

працівників області на базі ЗІППО. 

Науково-методична робота, що велася упродовж року педагогічними працівниками 

області, гідно представлена на Сьомому Міжнародному форумі „Інноватика в сучасній 

освіті”, організаторами якої були Міністерство освіти і науки України, Національна академія 

педагогічних наук України, компанія ,,Виставковий Світ”. Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної освіти та Берегівська філія Закарпатського ІППО 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”. 

Таким чином, Закарпатський ІППО разом з відділами освіти та методичними 

кабінетами міст (районів) і закладами освіти зробив певний внесок із упровадження нових 

форм науково-методичної роботи в навчальний процес.  

 

2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі 

майстерні, лабораторії тощо 

  

Із метою удосконалення змісту та розширення форм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, залучення можливостей та інтелектуальних здібностей кращих 

учителів-новаторів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України ,,Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів 

післядипломної педагогічної освіти” від 26.01.2012 № 69 при Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти впродовж 2014 – 2015 рр. діяло 15 авторських творчих 

майстерень учителів за такими напрямками:  

 

№ 

з/п 

Назва (тема) авторської 

творчої майстерні 

Склад 

авторської творчої майстерні 

1. Використання інноваційних 

методів навчально-

пізнавальної діяльності на 

уроках географії та 

економіки 

1. Гравс Ольга Іллівна, учитель географії та 

економіки, Мукачівська загальноосвітня школа                    

І – ІІІ ступенів № 11 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

2. Роман Сергій Іванович, учитель географії і 

економіки, гімназія м. Ужгорода, вища 

кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

3. Біланин Жанна Володимирівна, учитель географії 

та економіки, Мукачівська гімназія Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, вища 

кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

4. Шпак Анжеліка Василівна, учитель географії, 
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багатопрофільний ліцей ,,Лідер” – загальноосвітня 

І – ІІІ ступенів школа № 20 м. Ужгорода 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

2. Використання інтерактивних 

технологій навчання на 

уроках біології та екології як 

засіб активізації пізнавальної 

діяльності учнів 

1. Паланейчик Ірина Вікторівна, учитель біології, 

Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 1 імені О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

2. Зинзикова Марина Борисівна, учитель біології 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської області, вища 

кваліфікаційна категорія 

3. Підвищення ефективності 

уроку фізики шляхом 

застосування інноваційних 

технологій 

1. Гедеон Лариса Петрівна, учитель фізики, середня 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів із профільним 

вивченням предметів № 19 м. Ужгорода, вища 

кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

2. Капраль Мар’яна Михайлівна, учитель фізики, 

середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 12 

м. Ужгорода, вища кваліфікаційна категорія, 

,,учитель-методист”  

3. Кедюлич Марія Іванівна, учитель фізики, 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Тур’я-

Ремета Перечинського району Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

4.  Використання сучасних ІКТ-

технологій на уроках хімії  

1. Мелеганич Оксана Денисівна, учитель хімії, 

Іршавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 1 Іршавської районної ради Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

2. Томищ Марія Василівна, учитель хімії, 

Рокосівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Хустського району, вища кваліфікаційна категорія, 

учитель-методист 

3. Федак Наталія Володимирівна, учитель хімії, 

гімназія м. Ужгорода, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

4. Ажнюк Галина Василівна, учитель хімії, 

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 7 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист 

5.  Формування мовно-

комунікативної 

компетентності учнів на 

уроках української мови  

1. Петечук Олеся Василівна, учитель української 

мови та літератури, Великоберезнянська гімназія, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

2. Добоні Марія Михайлівна, учитель української 

мови та літератури, Міжгірська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

3. Мегела Антоніна Іванівна, учитель української 

мови та літератури, загальноосвітня школа І – ІІІ 
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ступенів с. Тур’я-Ремета Перечинського району 

Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

4. Комишна Наталія Степанівна, учитель української 

мови та літератури, багатопрофільний ліцей 

,,Інтелект” – загальноосвітня І – ІІІ ступенів школа 

№ 11 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист 

6.  Використання сучасних 

інноваційних методів та 

технологій для розвитку 

критичного мислення учнів 

на уроках іноземних мов 

1. Баняс Наталія Миколаївна, учитель англійської 

мови, Хустська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів 

№ 3 Хустської міської ради Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист, 

кандидат філологічних наук 

2. Сібукова Тетяна Борисівна, учитель німецької 

мови, лінгвістична гімназія імені Т.Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

3. Лукачович Ольга Миколаївна, учитель 

французької мови, Сокирницька загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

французької мови Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, вища 

кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

7. Формування творчої 

особистості молодшого 

школяра з використанням 

інноваційних методів 

навчання 

1. Рогач Ольга Йосипівна, учитель початкових 

класів, середня загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 15 м. Ужгорода Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

2. Клин Марина Вільямівна, учитель початкових 

класів, загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 

імені В.С. Ґренджі-Донського управління освіти 

Ужгородської міської ради, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

3. Степан Наталія Василівна, вчитель початкових 

класів, Ужгородська спеціалізована школа І – ІІІ 

ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних 

мов Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист 

4. Побігач Василь Ілліч, учитель початкових класів, 

Міжгірська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів          

№ 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист 

8. Використання інноваційних 

технологій на уроках 

математики 

 

1. Сігетій Ігор Петрович, учитель математики, 

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради, вища 

кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

2. Мельник Тетяна Василівна, вчитель математики, 

Воловецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Воловецької районної ради Закарпатської області, 
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вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

3. Стрічек Наталія Юріївна, вчитель математики, 

Свалявська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

№ 1, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист 

4. Балажі Борбала Золтанівна, вчитель математики, 

Берегівська угорська гімназія, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

5. Антосяк Павло Павлович, учитель математики, 

Іршавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

№ 1 Іршавської районної ради Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

6. Сіладі Лайош Лайошович, учитель математики, 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів з угорською 

мовою навчання ім. Ференца Ракоці ІІ с. Варі 

Берегівського району Закарпатської області, вища 

кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

9. Диференційований та 

індивідуальний підходи у 

викладанні інформатики 

1. Якима Іван Іванович, учитель математики та 

інформатики, Білківська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

2. Мучичка Олена Георгіївна, вчитель інформатики, 

Горондівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

3. Красевська Ольга Василівна, викладач основ 

роботи на ПК, Горінчівський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат Хустського району, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

4. Хома Юрій Карлович, вчитель інформатики, 

Берегівська угорська гімназія, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

10

. 

Упровадження 

інтерактивних технологій 

навчання у процесі 

викладання історії в школі 

1. Щерба Ігор Іванович, учитель історії та 

правознавства, загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського 

управління освіти Ужгородської міської ради, вища 

кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

2. Пукман Надія Павлівна, вчитель історії, 

Верхньоводянська загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 1 Рахівської районної ради 

Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

 3. Мицька Микола Михайлович, учитель історії, 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Тур’я 

Пасіка Перечинського району Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

11 Упровадження інноваційних 

методів навчання та 

використання опорних схем і 

таблиць в процесі 

викладання правознавства 

1. Брецко Федір Федорович, учитель історії та 

правознавства, гімназія м. Ужгорода, вища 

кваліфікаційна категорія, ,,учитель-методист” 

2. Кльофа Іван Васильович, учитель історії та 

правознавства, Королівська загальноосвітня школа  
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І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

12 Дослідження та 

структурування матеріалу 

літератури рідного краю на 

базі шкільного музею імені 

Михайла Томчанія 

 

 

1. Баб’як Наталія Степанівна, вчитель української 

мови та літератури, Ужгородська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

2. Ціник Олена Василівна, вчитель української мови 

та літератури, Ужгородська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

13 Організація пошуково-

дослідницької роботи на 

уроках світової літератури 

1. Мицька Мар’яна Федорівна, вчитель світової 

літератури та російської мови, загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів с. Тур’я Пасіка Перечинського 

району Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

2. Чепур Тетяна Іванівна, вчитель світової 

літератури та російської мови, багатопрофільний 

ліцей ,,Інтелект” із допрофесійною підготовкою з 

автосправи – загальноосвітня І – ІІІ ступенів школа 

№ 11 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист 

14 Актуальні проблеми 

викладання мистецьких 

дисциплін (музичне, 

образотворче мистецтво і 

художня культура) 

1. Шек Катерина Василівна, вчитель музики і 

художньої культури, Ужгородська загальноосвітня 

спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

2. Маріян Еріка Омелянівна, вчитель музичного 

мистецтва і художньої культури, Мукачівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист 

3. Добей Ганна Миколаївна, вчитель образотворчого 

мистецтва, Ужгородська спеціалізована школа І – ІІІ 

ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних 

мов Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист 

15 Розвиток спортивної 

особистості з урахуванням 

індивідуального підходу 

1. Андрушек Наталія Володимирівна, вчитель 

фізичної культури, лінгвістична гімназія ім. Т. Г. 

Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист 

2. Ковган Олег Леонідович, вчитель фізичної 

культури, Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 8 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 
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3. Носа Наталія Михайлівна, вчитель фізичної 

культури, Калинівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Калинівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, вища кваліфікаційна 

категорія, учитель-методист 

 

До складу авторських творчих майстерень входять учителі вищої категорії, учителі-

методисти, які упродовж року проводили заняття відповідно до визначеної періодичності та 

встановленого графіка; виступали із лекціями, доповідями, повідомленнями, на яких 

демонстрували досвід; брали участь у науково-методичних конференціях, педагогічних 

читаннях, методичних фестивалях, оглядах-конкурсах тощо. Також членами авторських 

творчих майстерень були розроблені презентаційні матеріали, методичні рекомендації, 

поради щодо використання провідних ідей досвіду та впровадження в практику роботи 

освоєних технологій. За результатами роботи учасникам АТМ – авторам інтелектуального 

продукту – було видано сертифікати. 

Упродовж року методистами кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти 

здійснювався науково-методичний супровід із формування правової культури учнів і 

вихованців загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів.  

Проведено семінари, круглі столи для методистів методкабінетів районних/міських 

відділів/управлінь освіти, що відповідають за інклюзивну освіту, практичних психологів, 

керівників Р(М) ПМПК та соціальних педагогів. 

Працівниками структурних підрозділів інституту (кабінети, центри, лабораторії, 

кафедри) упродовж 2015 року проведено Школи педагогічної майстерності з актуальних 

питань: 

- Конкурс „Учитель року” – грані педагогічної майстерності; 

- Актуальні напрями та зміст психологічної служби у сучасній соціально-політичній 

ситуації в Україні; 

- Упровадження ІКТ у формування музично-естетичного сприйняття; 

- Науково-методичний супровід упровадження Державного стандарту початкової 

загальноосвітньої освіти; 

- Школа учителя 1–4 класу; 

- Впровадження активних форм роботи у літніх мовних таборах; 

- Ведення ділової документації як необхідна складова роботи методиста; 

- Впровадження нових програм з біології (6–7 класи): основні виклики та шляхи їх 

подолання; 

- Вплив діяльності методичної служби позашкільних навчальних закладів на 

неперервне підвищення кваліфікації педагогічно-методичних працівників; 

- Особливості планування та організації індивідуального навчання з дитиною з 

особливими освітніми потребами; 

- Особливості ефективного навчання вчителями-нефахівцями з трудового навчання. 

Проведено трьохденне навчання асистентів учителів інклюзивних класів та вивчено 

досвід роботи ,,Створення моделі інклюзивної освіти на базі ЗНЗ” БПЛ ,,Лідер” – ЗОШ № 20 

м. Ужгорода”. 

Питання ,,Про стан та перспективи запровадження в області інклюзивної освіти” 

заслуховувалося на вченій раді ЗІППО у листопаді 2015 року.  

Працівниками центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти у 

березні 2015 р. проведено обласну школу методистів відділів (управлінь) освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які відповідають за діяльність 

психологічної служби, „Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального 

педагога в організації навчально-виховного процесу”, а 21 червня проведено тренінгові 

заняття з питань впровадження гендерних підходів у навчально-виховний процес та 

раціонального використання часу в рамках засідання Школи молодих методистів відділів 
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(управлінь) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів на тему: 

„Психолого-педагогічні аспекти діяльності працівника сучасної методичної служби”. 

Центр забезпечує методичний супровід діяльності 9-ти методичних об’єднань 

практичних психологів і соціальних педагогів, 10-ти методичних об’єднань практичних 

психологів та 2-х методоб’єднань соціальних педагогів (Міжгірський та Рахівський райони). 

Проблемними питаннями, над якими вони працюють, є: 

- „Підвищення ефективності роботи психолога і соціального педагога шляхом 

використання інноваційних технологій та інтерактивних прийомів роботи з дітьми” 

(Рахівський район); 

- „Профілактика шкільної дезадаптації учнів” (Виноградівський, Великоберезнянський, 

Хустський, Воловецький райони, міста Чоп і Берегово); 

- „Профорієнтаційний вибір учнів старших класів” (Ужгородський, Перечинський, 

Міжгірський райони, міста Ужгород і Мукачево); 

- „Формування мотиваційної сфери особистості в умовах сучасної школи” 

(Свалявський район); 

- „Розширення світогляду батьків із питань позитивного досвіду виховання в сім’ї” 

(методоб’єднання практичних психологів ДНЗ міста Ужгород); 

- „Психологічний супровід навчально-виховного процесу в дошкільних 

загальноосвітніх навчальних закладах” (Берегівський, Мукачівський райони, 

методоб’єднання практичних психологів ЗНЗ Тячівського району); 

- „Попередження виникнення синдрому емоційного вигорання у педагогів” 

(Іршавський і Мукачівський райони); 

- „Дослідження рівня адаптації дітей у дошкільних навчальних закладах” (Іршавський 

район, методоб’єднання практичних психологів ДНЗ Тячівського району); 

- „Психологічні аспекти шкільної тривожності” (м. Хуст); 

- „Жорстоке поводження з дітьми. Вплив школи. Проблема довіри” (Рахівський район). 

Центр забезпечує методичний супровід Школи молодого психолога, яка працює при 8 

методоб’єднаннях. У Міжгірському районі діє також Школа молодого соціального педагога. 

У рамках діяльності Школи розглядаються питання професійного зростання, особливості та 

відмінності в роботі практичного психолога і соціального педагога, здійснюється навчання 

фахівців роботи з діагностичними та корекційно-розвивальними методиками. Протягом 

навчального року соціальними педагогами велика увага приділялася роботі з залучення 

дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги, до відвідування школи, 

профорієнтаційній роботі, роботі з охорони і збереження здоров’я дітей, профілактичній 

діяльності з питань дитячої бездоглядності, асоціальної поведінки і правопорушень та 

захисту прав дітей. 

Центр забезпечує також методичний супровід роботи творчих груп практичних 

психологів, які працюють при методоб’єднаннях міст Мукачево („Психологічний супровід 

агресивних дітей”), Ужгород („Професійний вибір школярів”, „Готовність до школи”, 

„Емоційне вигорання педагога”), у Виноградівському („Психологічний супровід роботи 

педагога”), Тячівському („Психологічний супровід навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах”), Міжгірському („Профорієнтація 

учнів випускних класів”), Рахівському („Підвищення ефективності роботи практичного 

психолога і соціального педагога шляхом використання інноваційних технологій та 

інтерактивних прийомів роботи з дітьми”), Ужгородському („Використання діагностичного 

інструментарію в школах з угорською мовою навчання і двомовних школах” та 

„Профорієнтаційна робота в старших класах”) районах.  

Методистами кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін 

проводились майстер-класи та тренінги: 

- майстер-клас ,,Створення мультимедійних презентацій для вчителів географії та 

економіки” (Ужгород, ЗІППО, 20 лютого 2015 р, Глюдзик Г.Б., Шаркадій І.В.); 



64 

 

- майстер-клас ,,Створення мультимедійних презентацій для вчителів фізики та 

астрономії” (Ужгород, ЗІППО, 19 лютого, 17 квітня 2015 р. Гайналій Л.І.). 

Нові підходи до змістового наповнення предмета трудового навчання (технологій) 

спричинили перегляд традиційних систем трудового навчання на проектно-технологічну 

діяльність. Враховуючи вищесказане, для учителів м. Берегова, Берегівського району, 

м. Хуста та Хустського району, які викладають трудове навчання (технології) не за 

спеціальністю, на початку навчального року проведено школи педагогічної майстерності з 

проблеми „Самоосвіта як основа підвищення професійно-фахової компетентності вчителя 

трудового навчання”. 

Активно діяла школа педагогічної майстерності методистів та керівників гуртків 

позашкільних навчальних закладів у м. Мукачеві та Тячівському районі з проблеми „Вплив 

діяльності методичної служби позашкільних навчальних закладів на неперервне підвищення 

кваліфікації педагогічно-методичних працівників”. Школою педагогічної майстерності було 

охоплено понад 150 чоловік. 

Організовано презентацію педагогічного досвіду щодо упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в роботу вчителя хімії за участю авторів авторської творчої 

майстерні Мелеганич О.Д., Томищ М.В., Федак Н.В. 

Працівниками центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти 

Закарпатського ІППО проведено засідання обласної школи методистів відділів (управлінь) 

освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які відповідають за 

діяльність психологічної служби „Актуальні напрямки та зміст діяльності психологічної 

служби в умовах сучасної соціально-політичної ситуації в Україні”.  

На базі кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти працювали 

авторські творчі майстерні вчителів музичного мистецтва, учителів образотворчого 

мистецтва та художньої культури, створено творчу групу вчителів, що викладають у ЗНЗ та 

ВНЗ предмети духовно-морального спрямування, створена обласна Школа музичного 

керівника ДНЗ ,,Упровадження ІКТ у формування музично-естетичного сприйняття”. Під 

науковим керівництвом Баяновської М.Р. продовжувала працювати лабораторія „Сучасні 

технології виховання”.    

При кафедрі педагогіки та психології діє творча майстерня педагогічної комунікації 

(доц. Ходанич Л.П.), творча майстерня з проблем дошкільного виховання в умовах 

полікультурності (доц. Рего Г.І.), творча майстерня психологічного супроводу навчально-

виховного процесу (ст.викл. Лемак М.В.) – надавалися індивідуальні консультації щодо 

проблем педагогічної діяльності, а також написання вчителями методичних розробок. 

Працює консультаційний центр із літературної творчості, у якому надавалися консультації 

літераторам-початківцям. Палько Т. В., Ходанич Л. П. здійснювали науково-методичний 

супровід обласної Школи молодого методиста, з цією метою видано методичний посібник 

„Культура ділового мовлення”. 

Кафедрами інституту здійснювався науково-методичний супровід діяльності 

авторських творчих майстерень вчителів, шкіл молодих вчителів і керівників, лабораторії 

здоров’язбережувальних технологій, фахових семінарів з вивчення, узагальнення та 

поширення перспективного педагогічного досвіду освітян області. 

 

3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти з керівниками навчальних 

закладів області вибудував свою роботу, яка спрямована на інноваційний розвиток і 

сприяння професійному зростанню конкурентоспроможних освітян. Тому підготовка 

керівних кадрів до впровадження інноваційних технологій і роботи в ринкових умовах 

здійснюється на різних рівнях: районному, міському та обласному. Інститутом поширюються 

серед педагогічних працівників сучасні інноваційні технології, передовий педагогічний 

досвід через семінари, конференції, школи педагогічної майстерності, курси підвищення 
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кваліфікації, методичні об’єднання, описи робіт кращих освітянських керівників області на 

сторінках преси. У 2015 році курсову підготовку пройшли 103 директори, 149 заступників 

директорів з навчально-виховної роботи, 63 заступники директорів шкіл з виховної роботи, 8 

осіб резерву керівних кадрів та 771 особа керівних та педагогічних працівників освітніх 

установ, які відповідають за охорону праці. Внесено суттєві зміни до навчально-тематичних 

планів курсової підготовки директорів шкіл, заступників директорів з навчально-виховної та 

виховної роботи. Зокрема, акцентується увага на тематиці з інноваційної діяльності, 

вивчення, узагальнення та популяризації новітніх освітніх технологій. Розроблені нові 

багатоваріантні навчальні плани та програми підвищення кваліфікації активно 

реалізовуються на лекціях, семінарах, конференціях, дискусіях, круглих столах, тренінгах, 

заняттях-презентаціях. Диференціації, індивідуалізації, оптимізації навчання сприяє те, що в 

інституті розроблені, поєднуються і запроваджуються різні його форми: очна, очно-заочна, 

дистанційна, самоосвітня, індивідуальна. Раціонально поєднуються стаціонарні і виїзні 

курси, відповідно до потреб організовуються і проводяться проблемні та тематичні курси. 

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проводилися 

заходи міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів. Упродовж 2015 року науково-

методичні працівники взяли участь більш ніж у 22-х конференціях, семінарах 

всеукраїнського рівня з проблем післядипломної освіти і навчання дорослих, в 6 

міжнародних науково-методичних семінарах з питань реалізації мовної політики, провели 

більше 93 обласних семінарів, вебінарів, конференцій, круглих столів, дискусій та інших 

методичних заходів з різними категоріями педагогічних працівників, у тому числі і 

керівників освітніх установ, під час яких організовано виставки авторських навчальних 

програм, методичних розробок. У 2015 році разом з працівниками інституту керівники 

навчальних закладів взяли участь у Міжнародній та Всеукраїнській виставці освітянських 

досягнень, де здобули дві золоті медалі, 1 срібну та 2 бронзові й більше 11 іменних відзнак 

Міністерства освіти і науки України.  

Продовжувалося вдосконалення роботи центру практичної психології та соціальної 

роботи, центру інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання, 

інформаційно-видавничого центру, двох науково-дослідних лабораторій. Систематично 

випускається газета ,,Слово вчителя” (20 номерів на рік) та освітянський часопис ,,Освіта 

Закарпаття”, на сторінках яких друкуються кращі методичні розробки та науково-

дослідницькі напрацювання керівників освітян області. На допомогу керівникам навчальних 

закладів працівниками інституту підготовлено і видано майже 70 видів друкованої продукції: 

монографії, навчальні посібники, бібліографічні та аналітичні збірники, методичні 

рекомендації. На засіданнях науково-методичної ради інституту в поточному році 

розглянуто і схвалено більше 100 методичних розробок педагогів області, анотації яких 

надсилаються керівникам начальних закладів. 

Науково-методичні працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти вибудовують свою роботу з керівниками навчальних закладів області для їхнього 

професійного зростання.  

2 березня у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася 

обласна науково-практична конференція „Сучасні підходи до формування ціннісного 

ставлення особистості до здорового способу життя”. Організатори наукового форуму – 

кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти, кабінет координаційно-методичної 

діяльності та науково-дослідна лабораторія здоров’язбережувальних технологій ЗІППО, а 

учасники – директори та заступники директорів з навчально-виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської області. Учасники освітянського заходу 

активно включилися до обговорення запропонованої тематики. Химинець В.В., Качур Б.М. 

продовжили роботу в секціях „Директори шкіл” та Герцог Ю.В., Сивохоп Я.М. – 

„Заступники директорів шкіл з виховної роботи”, де змогли глибше обговорити проблему 

формування навичок здорового способу життя учнівської молоді в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів та обмінятися досвідом. 
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Упродовж року надана практична допомога керівникам навчальних закладів з мовами 

навчання національних меншин з питань викладання предметів й оцінювання роботи 

вчителів початкових класів та суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Викладачі кафедри здійснюють науково-методичний супровід організації та 

проведення атестації педагогічних працівників, науково-методичний супровід організації та 

проведення атестації навчальних закладів. 

З метою збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу 

систематично проводиться безперервне навчання посадових осіб освітніх установ області з 

питань охорони праці. 

 

4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

 

На виконання Указу Президента України 29 червня 1995 року  

№ 489/95 „Про Всеукраїнський конкурс „Учитель року”, Положення про Всеукраїнський 

конкурс „Учитель року”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 серпня 

1995 року № 638 (зі змінами та доповненнями), рішення колегії Міністерства освіти і науки 

України 26 червня 2014 року № 4/2 – 19 „Про підсумки Всеукраїнського конкурсу „Учитель 

року – 2014” та відзначення переможців і лауреатів”, наказів Міністерства освіти і науки 

України 18 вересня 2014 року № 1053 „Про проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель 

року – 2015”, 6 лютого 2015 року № 103 „Про затвердження фахових журі третього 

(заключного) туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015”, 24 лютого 2015 року № 

197 „Про про проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу „Учитель 

року – 2015”, 16 квітня 2015 року № 442 „Про підсумки відбіркового (заочного) етапу 

третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015”, 

20 квітня 2015 року № 450 „Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства освіти і 

науки України від 24.02.2015 № 197”, 18.08.2015 „Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24.02.2014 № 197” та листа Міністерства освіти і науки України 5 

листопада 2014 року № 1/9-578 „Про організацію та проведення третього (заключного) туру 

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015”, наказів департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації 13 листопада 2014 року № 544 „Про проведення в 

області у 2014/2015 навчальному році першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року – 2015”, 26 грудня 2014 року № 653 „Про проведення очного етапу другого 

(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015”, 3 лютого 2015 року № 46 

„Про підсумки другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015” та 

відзначення його переможців” та листа департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 14 листопада 2014 року № 01-20/4711 „Про організацію та проведення 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015” 

22 грудня 2014 року – 30 січня 2015 року в місті Ужгороді на базі Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти та Ужгородських загальноосвітніх навчальних закладах 

відбувся заочний і очний етапи другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року – 2015” у наступних номінаціях: „Українська мова і література”, „Хімія”, 

„Образотворче мистецтво”, „Правознавство”. 

У першому (районному, міському) турі Всеукраїнського конкурсу „Учитель 

року – 2015” узяли участь 203 педагоги області: із сільських шкіл – 93, із селищ міського 

типу – 47, міських шкіл – 52, гімназій та ліцеїв – 11. Зокрема, учителів вищої категорії – 59, у 

тому числі 3 мають звання „учитель-методист”, 19 – „старший учитель”. За результатами 

конкурсних випробовувань визначалися переможці у кожній номінації, які брали участь у 

наступному турі конкурсу. 

Для участі у другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу „Учитель 

року – 2015” поданий пакет конкурсних матеріалів містив: особисту заяву на ім’я голови 
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оргкомітету другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015” про 

бажання брати участь у Конкурсі (написану власноруч); висновок районного (міського) 

методичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність конкурсанта (обсяг –  

до 2 сторінок); інформаційну картку з посиланням на власний блог та відеозапис майстер-

класу (тривалістю – до 30 хвилин); анкету учасника Конкурсу, засвідчену особистим 

підписом. 

Другий (обласний) тур конкурсу проводився у два етапи – заочний та очний. 

Матеріали переможців та інформацію про підсумки щодо його проведення подані в 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти вчасно, до 18 грудня 2014 року, 

всіма відділами (управліннями) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів області, окрім міста Чоп та Воловецького району, у кількості – 53, а саме: з 

номінацій „Українська мова і література” – 15, „Хімія” – 13, „Образотворче мистецтво” – 12, 

„Правознавство” – 13. Серед учасників – педагоги із: сільських шкіл – 28, селищ міського 

типу – 9, міських шкіл – 10, гімназій та ліцеїв – 6. За якісним складом: учителів вищої 

категорії – 26, у тому числі 3 зі званням „учитель-методист” та 15 – „старший учитель”.  

 

Кількість поданих матеріалів для участі в заочному етапі 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015” 
 

№ 

з/п 

Міста, 

райони 

 

Українська 

мова і л-ра 

Хімія Образо-

творче 

мистецтво 

Право-

знав-

ство 

Усьо-

го 

*М *М *М *М *М 

1. м. Ужгород 1 1 1 1 4 

2. м. Мукачево 1 1 1 1 4 

3. м. Берегово 1 0 0 1 2 

4. м. Хуст 1 1 0 0 2 

5. м. Чоп 0 0 0 0 0 

6. Берегівський р-н 1 1 1 1 4 

7. Великоберезнянський 

р-н 

0 1 1 1 3 

8. Виноградівський р-н 1 1 1 1 4 

9. Воловецький р-н 0 0 0 0 0 

10. Іршавський р-н 1 1 1 1 4 

11. Міжгірський р-н 1 1 1 0 3 

12. Мукачівський р-н 1 0 1 1 3 

13. Перечинський р-н 1 0 0 0 1 

14. Рахівський р-н  1 1 0 1 3 

15. Свалявський р-н 1 1 1 1 4 

16. Тячівський р-н 1 1 1 1 4 

17. Ужгородський р-н 1 1 1 1 4 

18. Хустський р-н 1 1 1 1 4 

 Разом  15 13 12 13 53 
 

*М – матеріали, подані на конкурс 

Заочний етап другого (обласного) туру Конкурсу відбувся 22 – 23 грудня 2014 року в 

місті Ужгороді на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти й 
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проводився відповідно до порядку, рекомендованого листом про організацію та проведення 

другого (обласного) туру Конкурсу, який передбачав ознайомлення членів журі з 

матеріалами, поданими учасниками на Конкурс: інформаційною карткою, блогом учителя та 

відеозаписом майстер-класу. Створення учасниками власного блогу та презентація 

відеозапису майстер-класу стало нововведенням цьогорічного освітянського змагання. 

Необхідно відзначити, що подані матеріали засвідчили оригінальність педагогічної ідеї, 

творче та професійне становлення вчителя, індивідуальні особливості його професійного 

іміджу, загальної та фахової компетентності. Для ефективної роботи журі Центральним 

оргкомітетом було запропоновано орієнтовні критерії та показники оцінювання конкурсних 

випробувань. 

Фахове журі, провівши аналіз поданих конкурсних матеріалів і оцінивши їх, зазначило, 

що у цілому учасники Конкурсу ретельно підготувалися до участі в ньому і, за окремими 

винятками, подали повні комплекти методичних матеріалів, що передбачені умовами.  

Більшість конкурсантів належним чином оформила інформаційну картку, в якій у стислій 

формі подано ґрунтовний самоаналіз власної педагогічної діяльності, чітко визначено 

педагогічне кредо педагога, викладено основні методичні принципи, яких учителі 

дотримуються у своїй повсякденній діяльності. Змістове наповнення блогів дає можливість 

зробити висновок про те, що конкурсанти глибоко оволоділи навичками практичного 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках і факультативних заняттях. 

Окремі учасники Конкурсу створили власні сайти. Особливо цінним є те, що в багатьох 

блогах відслідковуються сучасні тенденції в освітній галузі щодо модернізації змісту та 

форм діяльності педагогів, використання новітніх технологій навчання. Практичної 

значимості їм надають розробки уроків та презентації до них, методичні скарбнички, 

відеоматеріали. Стиль і грамотність повідомлень відповідають загальноприйнятим вимогам.  

У більшості конкурсантів заслуговує високої оцінки дизайн оформлення блогів та 

мультимедійність. Разом з тим, слід зазначити, що окремі веб-сторінки виконані поверхово, 

не висвітлюють індивідуальних ознак педагогічного досвіду, результативність роботи 

учителя, зворотний зв’язок недостатній, відсутня оцінка контенту блогерами і 

користувачами. Однак більшість блогів завдяки різноманітності матеріалів становить значну 

цінність для вчителів і школярів, дещо меншою вона є для батьків. Більшість учасників для 

відеозапису майстер-класів використали актуальні теми, обравши для реалізації завдання в 

одних випадках педагогів, в інших – учнів та вчителів-фахівців. Методична доцільність і 

цінність цього етапу конкурсу у цілому була визнана задовільною. Усі педагоги 

продемонстрували високу професійну взаємодію з аудиторією, високий рівень загальної 

культури, педагогічного такту та ерудиції, всіма дотримано регламенту.  

У змістовому наповненні портфоліо не в усіх конкурсантів відстежується професійна 

майстерність учителя, елементи власної системи роботи, бракувало оригінальності змісту та 

форм проведення майстер-класу, креативності у практичній частині, демонструвався „сухий” 

стиль спілкування з учнем.  

У цілому проведення заочного етапу Конкурсу дає можливість зробити висновок 

фаховому журі про те, що вчитель потребує більшої уваги в питаннях методичного 

супроводу з боку міських та районних методичних служб області. Доцільно було б 

проводити тури Конкурсу з більшими проміжками часу між ними, щоб учитель мав 

можливість приділити підготовці достатньо уваги.  

За результатами цього етапу фахове журі визначило по п’ять учасників очного етапу 

Конкурсу з кожної номінації, які набрали найбільшу кількість балів. Серед них: з номінації 

„Українська мова і література” – Ківеждій Олеся Василівна, учитель Хустської гімназії-

інтернату, Лендєл Оксана Василівна, учитель Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, Світлик Віта Іванівна, учитель Ільницької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області, 

Селехман Наталія Михайлівна, учитель Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, Товтин Наталія Михайлівна, учитель загальноосвітньої школи І – ІІІ 
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ступенів с. Порошково Перечинського району Закарпатської області; з номінації „Хімія” – 

Ганич Олена Василівна, учитель Сторожницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області, Горват Маріанна Володимирівна, учитель 

Кривської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації, Родванська Ганна Войтехівна, учитель Королівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради Закарпатської області, Сівак Ганна 

Іванівна, учитель Міжгірської спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим 

вивченням окремих предметів І – ІІІ ступенів ім. А. Волошина Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, Стецьо Ольга Михайлівна, учитель хімії Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 6 Мукачівської міської ради Закарпатської області; з номінації 

„Образотворче мистецтво” – Грись Надія Валеріївна, учитель Новоселицької загально-

освітньої школи І – ІІІ ступенів Новоселицької сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, Зейкан Іван Петрович, учитель Імстичівської загальноосвітньої школи І 

– ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області, Локотош Леся Адальбертівна, 

учитель Вишківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, Мельник Ольга Валеріївна, учитель 

образотворчого мистецтва навчально-виховного комплексу „Ужгородський економічний 

ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів” Ужгородської міської ради Закарпатської області, Петрище Олена 

Михайлівна, учитель Міжгірської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської 

районної ради Закарпатської області; „Правознавство” – Бізонич Інна Миколаївна, учитель 

Мукачівського ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської області; Петканич Андрея 

Михайлівна, учитель Виноградівської гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, Синетар Василь Анатолійович, учитель Смологовицької загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області, Страшкулич Ігор Васильович, 

учитель Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради, Шимон Віталія Іванівна, учитель правознавства Данилівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області. 

Найвагоміших результатів у заочному етапі другого (обласного) туру Конкурсу досягли 

освітяни Виноградівського району (у номінаціях: „Українська мова і література” – 

Лендєл О.В., „Хімія” – Родванська Г.В. та „Правознавство” – Петканич А.М.), Іршавського 

району (у номінаціях: „Українська мова і література” – Світлик В.І., „Образотворче 

мистецтво” – Зейкан І.П., „Правознавство” – Синетар В.А.), Хустського району (у 

номінаціях: „Хімія” – Горват М.В., „Образотворче мистецтво” – Локотош Л.А., 

„Правознавство” – Шимон В.І.), міста Мукачево (у номінаціях: „Хімія” – Стецьо О.М., 

„Правознавство” – Бізонич І.М.) та Міжгірського району (у номінаціях: „Хімія” – Сівак Г.І., 

„Образотворче мистецтво” – Петрище О.М.), з міст Берегово (Селехман Н.М.), Хуст 

(Ківеждій О.В.) та Перечинського району (Товтин Н.М.) – у номінації – „Українська мова і 

література”, Ужгородського району – в номінації – „Хімія” (Ганич О.В.), міста Ужгород 

(Мельник О.В.) та Тячівського району (Грись Н.В.) – у номінації „Образотворче мистецтво”, 

Великоберезнянського району – в номінації – „Правознавство” (Страшкулич І.В.).  

 

Загальна кількість учасників очного етапу  

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015” 
 

№ з/п Міста, 

райони 

 

Українська 

мова 

і л-ра 

Хімія Образо-

творче 

мистецтво 

Правознав-

ство 

Усьо-

го 

*У *У *У *У *У 

1. м. Ужгород   1  1 

2. м. Мукачево  1  1 2 

3. м. Берегово 1    1 

4. м. Хуст 1    1 
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5. м. Чоп      

6. Берегівський р-н      

7. Великоберезнянський  

р-н 

   1 1 

8. Виноградівський р-н 1 1  1 3 

9. Воловецький р-н      

10. Іршавський р-н 1  1 1 3 

11. Міжгірський р-н  1 1  2 

12. Мукачівський р-н      

13. Перечинський р-н 1    1 

14. Рахівський р-н       

15. Свалявський р-н      

16. Тячівський р-н   1  1 

17. Ужгородський р-н  1   1 

18. Хустський р-н  1 1 1 3 

 Разом  5 5 5 5 20 
 

*У – учасники очного етапу Конкурсу 

Очний етап другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015” 

проводився впродовж двох конкурсних днів (29 – 30 січня 2015 року). Оцінювання завдань 

конкурсу здійснювалося відповідно до критеріїв, розроблених журі на окремому засіданні, та 

затверджувалося відповідним протоколом (максимальна кількість балів – 100). Для участі в 

очному етапі другого (обласного) туру Конкурсу з’явилися 18 учасників. У перший 

конкурсний день проводилося жеребкування (вибір класу, теми та послідовності проведення 

уроку), переїзд учасників у навчально-виховні заклади м. Ужгород для знайомства з учнями 

класів, із якими проводилися уроки та конкурсні випробовування. Із 1400 на базі інституту 

конкурсанти узяли участь у тестуванні з фахової майстерності, виконанні творчого завдання 

та проведенні з учасниками конкурсу майстер-класу: тестування з фахової майстерності 

передбачало виявлення рівня знань, вмінь з навчальної дисципліни та методики її 

викладання, використання інформативно-комунікативних технологій. Зміст та критерії 

оцінювання конкурсного завдання визначало журі та оцінювалося під час його проведення. 

Проводилося у паперовій або мультимедійній формі (за рішенням журі); творче завдання 

(підготовка та реалізація освітнього проекту) передбачало створення мультимедійного 

проекту (5 – 7 слайдів), у якому відображалися інноваційні підходи до освіти, сутність 

освітніх технологій, які використовуються, відповідність сучасним вимогам в освіті та 

презентація проекту. Тему проекту визначало журі Конкурсу й озвучувало конкурсантам 

перед початком випробування. Конкурсне завдання оцінювалося під час проведення 

Конкурсу; майстер-клас дав можливість учасникам поділитися новими технологіями, 

методиками й авторськими напрацюваннями, заснованими на практичних діях показу і 

демонстрації творчого вирішення певної педагогічної, психологічної та методичної задачі, 

обмінятися досвідом навчання і виховання учнів. Оцінювався під час проведення Конкурсу. 

Другий конкурсний день включав проведення та самоаналіз уроків: конкурсний урок 

проводився 45 хвилин за визначеною напередодні темою уроку та клас шляхом жеребкування. 

Урок передбачав ілюстрацію представленого досвіду роботи вчителя, його творчого підходу 

щодо використання сучасних інноваційних технологій та здатності продукувати нові. Це 

завдання оцінювалося під час проведення Конкурсу; самоаналіз уроку (10 хвилин) проводився 

безпосередньо після проведення уроку і передбачав розбір і оцінку уроку загалом і окремих 

його сторін. Учасник аналізував хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці, 

оцінював особливості та рівень підготовки учнів, порівнював з уроками, які проводить у своїх 

класах, вказував на свої помилки та недоліки. Учасник мав показати вміння чітко і конкретно 

формулювати мету, завдання та визначати тип уроку. Члени журі мали право ставити 

запитання задля одержання додаткової інформації про результати діяльності вчителя та учнів 

на уроці. Завдання оцінювалося під час проведення Конкурсу. 
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Тестування з навчальної дисципліни засвідчило професіоналізм учасників конкурсу, 

володіння ними методикою викладання предмета та їхню загальну ерудицію. За підсумками 

цього етапу конкурсу найбільшу кількість балів у номінації „Українська мова і література” 

здобули Ківеджій О.В. (м. Хуст) та Лендєл О.В. (Виноградівський район), у номінації 

„Хімія” – Ганич О.В. (Ужгородський район) та Родванська Г.В. (Виноградівський район), у 

номінації „Образотворче мистецтво” – Зейкан І.П. (Іршавський район), Петрище О.М. 

(Міжгірський район) та Мельник О.В. (м. Ужгород), у номінації „Правознавство” – 

Петканич А.М. (Виноградівський район) та Бізонич І.М. (м. Мукачево).  

Презентація творчого завдання підтвердила вміння застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, створювати мультимедійні проекти, що відповідають сучасним 

освітнім запитам та дозволяють навчати і виховувати з урахуванням новітніх методик та 

форм роботи. Найкраще виступили Ківеджій О.В. (м. Хуст), Лендєл О.В. (Виноградівський 

район), Світлик В.І. (Іршавський район) та Товтин Н.М. (Перечинський район) – у номінації 

„Українська мова і література”, Ганич О.В. (Ужгородський район) та Стецьо О.М. 

(м. Мукачево) – у номінації „Хімія”, максимальну кількість балів набрали усі учасники у 

номінації „Образотворче мистецтво”, Страшкулич І.В. (Великоберезнянська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради), Шимон В.І. 

(Хустський район) та Бізонич І.М. (м. Мукачево) – у номінації „Правознавство”.  

Під час проведення майстер-класу конкурсанти в оригінальній формі, з використанням 

анімаційних мультимедійних технологій презентували методи своєї роботи за заявленою 

проблемою. Серед найкращих – Ківеджій О.В. (м. Хуст), Лендєл О.В. (Виноградівський район) 

та Селехман Н.М. (м. Берегово) – у номінації „Українська мова і література”, Ганич О.В. 

(Ужгородський район), Стецьо О.М. (м. Мукачево) та Горват М.В. (Хустський район) – у 

номінації „Хімія”, Зейкан І.П. (Іршавський район), Петрище О.М. (Міжгірський район), Мельник 

О.В. (м. Ужгород) та Локотош Л.А. (Хустський район) – у номінації „Образотворче мистецтво”, 

однакову кількість балів набрали усі учасники у номінації „Правознавство”.  

Проведені учасниками уроки були ілюстрацією фахового набутку вчителя, його 

творчого підходу до викладання предмета та здатності продукувати нові ідеї. Учителі 

засвідчили володіння методикою уміння налагоджувати контакт з дітьми, застосовувати 

активні форми і методи навчання, спрямовувати діяльність учнів на практичне засвоєння 

програмового матеріалу, майстерно використовувати засоби предмета у формуванні 

загальнолюдських цінностей.  

Під час самоаналізу уроку учасники конкурсу акцентували свою увагу на досягненні 

мети уроку (освітньої, розвивальної, виховної), доцільності та ефективності використаних 

прийомів і форм роботи, використанні засобів навчання, мотивації навчальної діяльності 

учнів, досягненні результатів навчальної діяльності. Найкращими в цьому випробуванні 

визнано Ківеджій О.В. (м. Хуст), Лендєл О.В. (Виноградівський район) та Світлик В.І. 

(Іршавський район) – у номінації „Українська мова і література”, Ганич О.В. (Ужгородський 

район), Родванська Г.В. (Виноградівський район) та Стецьо О.М. (м. Мукачево) – у номінації 

„Хімія”, Зейкан І.П. (Іршавський район), Петрище О.М. (Міжгірський район), Мельник О.В. 

(м. Ужгород), Грись Н.В. (Тячівський район) – у номінації „Образотворче мистецтво”, 

Петканич А.М. (Виноградівський район), Бізонич І.М. (м. Мукачево) та Страшкулич І.В. 

(Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І – ІІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради) – у номінації „Правознавство”.  

Підсумовуючи результати конкурсних випробувань, члени журі зазначили, що 

учасники продемонстрували достатній рівень сформованості системи вмінь професійно-

орієнтовного використання інформаційно-комунікаційних технологій, наявність знань про 

дидактичні можливості у навчанні, а також творчий потенціал та позитивну мотивацію до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.  

Проте необхідно констатувати, що існує потреба у вдосконаленні навичок 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у контексті вміння структурувати 

інформацію, оформлювати її, використовувати авторські ілюстрації, дотримуватись єдиного 
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стилю та оригінальності. Окремі веб-сторінки виконані поверхово, не висвітлюють 

індивідуальних ознак педагогічного досвіду, результативність роботи учителя, зворотний 

зв’язок недостатній, відсутня оцінка контенту блогерами і користувачами. У представлених 

майстер-класах більшість використовували відомі форми і методи роботи, що не вирізнялися 

креативними ідеями та інноваційними технологіями.  

Під час проведення уроків окремі конкурсанти допускали мовленнєві помилки, не всі 

оцінювали навчальні досягнення учнів, деякі демонстрували власні знання й уміння, не 

даючи школярам можливості проявити себе. 

За результатами цього етапу фахове журі визначило переможця та двох лауреатів із 

кожної номінації.  

Найвагоміші результати другого (обласного) туру Конкурсу в освітян Виноградівського 

району – один переможець та два лауреати, Іршавського району – по одному переможцю та 

лауреату, міста Хуст та Ужгородського району – по одному переможцю, міста Мукачево – 

два лауреати, міста Ужгород, Великоберезнянського та Міжгірського районів – по одному 

лауреату.  

Кількість переможців, лауреатів та учасників очного етапу  

другого (обласного) туру Конкурсу 
№ 

з/п 

Міста,  

райони 

 

 

Укр. мова 

і л-ра 

Хімія Образ. 

м-тво 

Правозн. Разом 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

1. м. Ужгород        1      1  

2. м. Мукачево     1      1   2  

3. м. Берегово   1            1 

4. м. Хуст 1            1   

5. Великоберезнянський 

район 

          1   1  

6. Виноградівський район  1   1     1   1 2  

7. Іршавський район  1     1      1 1  

8. Міжгірський район        1      1  

9. Перечинський район   1            1 

10. Тячівський район         1      1 

11. Ужгородський район    1         1   

12. Хустський район      1   1   1   3 

 Усього 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 8 6 
 

*П – переможець  

*Л – лауреат  

*У – учасники очного етапу 

 

А серед конкурсантів, які здобули найкращі результати в другому (обласному) турі, 

слід назвати: переможців – Ківеждій Олесю Василівну, учителя української мови і 

літератури Хустської гімназії-інтернату, Ганич Олену Василівну, учителя хімії 

Сторожницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області, Зейкана Івана Петровича, учителя образотворчого мистецтва 

Імстичівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області, Петканич Андрею Михайлівну, учителя правознавства 
Виноградівської гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської області; лауреатів – 

Лендєл Оксану Василівну, учителя української мови і літератури Виноградівської гімназії 

Виноградівської районної ради Закарпатської області, Світлик Віту Іванівну, учителя 

української мови і літератури Ільницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської 

районної ради Закарпатської області, Родванську Ганну Войтехівну, учителя хімії 

Королівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради 
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Закарпатської області, Стецьо Ольгу Михайлівну, учителя хімії Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, Петрище Олену Михайлівну, учителя образотворчого мистецтва Міжгірської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, Мельник Ольгу Валеріївну, учителя образотворчого мистецтва навчально-виховного 

комплексу „Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів” Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, Бізонич Інну Миколаївну, учителя правознавства Мукачівського 

ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської області, Страшкулича Ігора Васильовича, 

учителя правознавства Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

Оголошення переможців та лауреатів проводилося урочисто в Закарпатському 

обласному палаці дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, за участю педагогічної 

громадськості, меценатів конкурсу та висвітлювалося в засобах масової інформації. Їх 

нагородили – дипломами та грошовою премією, а також вручили посвідчення про 

проходження курсової підготовки в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної 

освіти. Результати конкурсу широко висвітлювалися на шпальтах газети „Слово вчителя”, 

сайтах департаменту та інституту. 

Слід відзначити цілеспрямовану роботу з виявлення і підтримки творчо працюючих 

учителів, педагогів-новаторів, сприяння у підвищенні ролі вчителя в суспільстві та 

престижності його професії начальників відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, 

Виноградівського, Іршавського, Міжгірського, Перечинського, Тячівського, Ужгородського, 

Хустського районів та Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

У третьому (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015”, який 

проводиться у м. Київ, беруть участь переможці другого (обласного) туру Конкурсу. 

Для участі в Конкурсі цього туру було визначено 4 переможців із номінацій 

„Українська мова і література”, „Хімія”, „Образотворче мистецтво”, „Правознавство”. 

До 10 лютого 2015 року Центральному оргкомітету Конкурсу були подані наступні 

матеріали учасників: особисту заяву на ім’я голови центрального оргкомітету про участь у 

Конкурсі (написана власноруч); висновок міського (районного) методичного об’єднання про 

педагогічну та методичну діяльність конкурсанта (обсяг – до 2 сторінок); анкету учасника 

Конкурсу встановленого зразка, засвідчену особистим підписом.  

До 25 лютого 2015 року відбувалася реєстрація на порталі Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року” за вказаною адресою у відповідній номінації з розміщенням інформаційної 

картки з посиланням на власний блог та відеозапису майстер-класу (до 30 хв).  

Третій (заключний) тур Конкурсу проводиться поетапно: відбірковий (заочний) – 

березень – квітень; фінальний (очний) – вересень. 

На відбірковому етапі третього (заключного) туру Конкурсу членами фахових журі 

(заочно) оцінювалися блог учителя, майстер-клас та фахова майстерність.  

Конкурсне випробування „Тестування з фахової майстерності” відбулося 20 березня 

2015 року о 15.00 на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Архівований файл з тестовою програмою був надісланий з 13.00 до 14.00. Пароль для 

розпакування файлу надійшов о 14.55 на електронну адресу особи, яка визначена 

відповідальною за організацію конкурсного випробування в інституті. До складу тесту 

входили 40 запитань, із них: 10 з педагогіки, 10 з психології, 20 з фахової майстерності.  

Ця інформація доводилася до учасників третього (заключного) туру конкурсу: 

ознайомлення їх з Інструкцією з комп’ютерного тестування в системі обробки тестів 

„ЗНАЙКА”, а також інформування їх, що для проходження тесту учасникам необхідно 

створити електронну пошту на Інтернет-ресурсі ukr.net та до 13.03.2015 надіслати з неї 

повідомлення на адресу конкурсу vchitel_roku@ukr.net. На вказані адреси 17.03.2015 

надсилався пробний тест, із яким усі успішно виконали.  

mailto:vchitel_roku@ukr.net
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За результатами конкурсних випробувань відбіркового етапу третього (заключного) 

туру Конкурсу визначили 12 конкурсантів у кожній номінації, які набрали найбільшу 

кількість балів, для участі у фінальному (очному) етапі третього (заключного) туру 

Конкурсу.  

Серед учасників – двоє освітян із Закарпаття: Ківеждій Олеся Василівна, учитель 

української мови і літератури Хустської гімназії-інтернату Закарпатської області та Ганич 

Олена Василівна, учитель хімії Сторожницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області.  

Слід сказати, що цього року серед членів фахового журі Конкурсу є три представники 

області: у номінації „Хімія” – Голомб О.М., методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти; у номінації „Образотворче мистецтво” – Шутка М.М., учитель образотворчого 

мистецтва Воловецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області, учитель-методист; у номінації „Правознавство” – Машіка В.Т., 

учитель правознавства Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, заслужений учитель України. 

 

Участь команд області в ІІІ турі 

Конкурсу „Учитель року” з 2010 до 2015 роки 

 

 

Фінальний етап третього (заключного) туру Конкурсу проводився в м. Миколаїв 

28 вересня – 2 жовтня 2015 року та передбачав такі конкурсні випробування: „Урок”, 

„Самоаналіз уроку”, „Творче завдання” (підготовка та реалізація освітнього проекту). 

Оцінювання завдань на кожному етапі третього (заключного) туру Конкурсу 

здійснювалося відповідно до орієнтовних критеріїв, що встановлені центральним 

оргкомітетом Конкурсу. Члени фахових журі на кожному етапі третього (заключного) туру 

Конкурсу оцінювали роботу конкурсантів за визначеною бальною системою з урахуванням 

специфіки навчального предмета. Максимальна кількість балів за кожен етап третього 
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(заключного) туру Конкурсу – 100 балів. Бали, набрані на відбірковому етапі Конкурсу, 

анульовувалися. 

За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального етапу членами журі 

визначалися переможець та 2 лауреати Конкурсу у кожній номінації. У випадку однакової 

кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за проведений урок. 

Підсумок відбіркового та фінального етапів третього (заключного) туру Конкурсу є 

колегіальним рішенням фахових журі, тому перегляду не підлягає. У разі виникнення 

конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних змагань 

роз’яснення учасникам надає голова журі. 

Результати оцінювання кожного конкурсного випробування та підсумки Конкурсу 

розміщувалися на порталі Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”. 

Учасникам конкурсу, громадськості надається можливість переглядати конкурсні 

випробування фінального етапу Конкурсу на порталі Всеукраїнського конкурсу „Учитель 

року”. 

Оголошення переможців та лауреатів Конкурсу проводилося урочисто, за участю 

педагогічної громадськості, та висвітлювалося в засобах масової інформації. Під час 

церемонії закриття Конкурсу передбачалися виступи переможців, в якому вони представлять 

себе як творчу особистість (домашня заготовка).  

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”. 

Переможці, лауреати та учасники нагороджені відповідними дипломами, подарунками 

центрального оргкомітету Конкурсу та представлятимуться до державних нагород і відомчих 

заохочувальних відзнак.  
 

Результативність участі Закарпатської команди  

у третьому (заключному) турі Конкурсу за 2010 – 2015 роки 
 

 

Працівниками кабінету методики виховної та позашкільної роботи проведено:  

- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу позашкільних навчальних закладів ”Джерело 

творчості”. У номінації „Хореографія” переможцем стала Червеняк Вікторія Йосипівна, 

керівник гуртків Хустського РЦДТ, у номінації „Театр. Циркове мистецтво” – Волошин Леся 
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Василівна керівник гуртків Рахівського РБДТ, у номінації „Вокал” – Сентипал Верона 

Іванівна, керівник гуртків Ужгородського ЦПР. 

-  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 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. У цьому конкурсі взяло участь 10 педагогів-позашкільників. 

Позашкільні навчальні заклади області брали активну участь у Всеукраїнському 

конкурсі веб-сайтів позашкільних навчальних закладів. 2015 року в ІІ-ому турі Конкурсу 

взяло участь 28 закладів із 33. На Всеукраїнському рівні конкурсу веб-сайтів у номінації 

„Веб-сайт районного позашкільного закладу” переможцем став Рахівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості, автор сайту Іван Назарчук; у номінації „Веб-сайт 

обласного позашкільного навчального закладу художньо-естетичного напряму ” ПАДІЮН 

м. Ужгорода виборов ІІ місце.  

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу „Інноваційний урок з фізичної культури 

та урок футболу”. Абсолютним переможцем став учитель фізичної культури Королівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради Гоздок Михайло 

Емільянович (березень – червень 2015 р). В обласному етапі конкурсу взяли участь 

15 учителів фізичної культури – переможці І (районного, міського) етапу конкурсу. 

Протягом навчального року надавалась допомога у проведенні обласного етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у закладах освіти. 

Упродовж року працівники кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та 

етико-естетичних дисциплін проводили науково-методичний супровід різноманітних 

заходів, серед яких варто відзначити: 

- Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 2015” (номінація „Українська мова і 

література”) (Гнаткович Т.Д.) 

- Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 2015” (номінація „Правознавство”) 

 (Шимон Ю.Ю.) 

- ІІІ етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Г.Шевченка; 

- ІІІ етап ХІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. 

  

5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

 

На виконання Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки, схваленої 

розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації 05.11.2012 № 593 та 

затвердженої одинадцятою сесією VІ скликання Закарпатської обласної ради 16.11.2012  

№ 544, 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, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 року № 1099 (зі змінами 

та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 року за  

№ 1318/20056, на виконання наказів Міністерства освіти і науки України 08.08.2014 № 918 

„Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2014/2015 навчальному році”, 16.12.2014 року № 1476 „Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з економіки, інформаційних технологій у 2014/2015 навчальному році”, 

19.12.2014 року № 1487 „Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та 

літератур національних меншин України у 2014/2015 навчальному році”, 09.02.2015 № 111 

„Про проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2014/2015 

навчальному році”, 19.02.2015 № 165 „Про проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання (технологій) у 2014/2015 навчальному році”, листів Державної наукової 

установи „Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” 24.11.2014 № 14.1/10-3758 „Про 

проведення IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики”, 08.12.2014  
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№ 14.1/10-3885, „Про проведення IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформатики”, 24.11.2014 № 14.1/10-3759 „Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад за завданнями ІІТЗО”, Правил проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, І етапу турнірів, І, ІІ етапів конкурсу з образотворчого мистецтва та 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затверджених наказом управління освіти і 

науки облдержадміністрації 05.01.2012 року № 4 (зі змінами та доповненнями), наказів 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 06.03.2015 № 12 „Про підсумки ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році” 

та 30.03.2015 № 54 „Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

правознавства та трудового навчання (технологій) у 2014/2015 навчальному році” з 1 жовтня 

2014 року до 20 березня 2015 року було проведено шкільні, районні (міські), обласні 

учнівські олімпіади з 21 навчального предмета, у яких узяли участь у І етапі – 93 124 учні, у 

ІІ етапі – 18 705 учнів, у ІІІ етапі – 1509 учнів. 

Проведення учнівських олімпіад згідно з вимогами Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади з навчальних предметів забезпечував департамент освіти і науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації. Закарпатський інституту післядипломної педагогічної освіти 

здійснював організаційно-методичний супровід відповідних учнівських змагань. З цією 

метою був створений оргкомітет, а для здійснення перевірки виконання завдань учасників – 

фахові журі (накази департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

29.12.2014 № 661 – додатки 8 – 28, 16.02.2015 № 83 (додаток 5), наказ департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 02.03.2015 року № 2 – додаток 4), при необхідності залучалися 

перекладачі для дітей з угорськомовних шкіл. 

Кількісний склад ІІІ етапу був сформований згідно з рейтингами, проводився очною 

особистою формою і за графіком. 

Звіти про проведення ІІ етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу з 

образотворчого мистецтва та заявки на участь команд у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад були надіслані в оргкомітет вчасно, на адресу Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Загальна кількість учасників  

та переможців ІІІ етапу олімпіад з предметів 
 

№ з/п Назва  

предмета 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

1. Математика (І, ІІ тури) 152 (90) 64 

2. Біологія 118 51 

3. Історія 113 44 

4. Фізика 106 42 

5. Українська мова і література 100 34 

6. Географія 99 39 

7. Хімія 99 38 

8. Англійська мова 84 25 

9. Інформатика (І, ІІ тури) 83 (83) 33 

10. Угорська мова і література 71 30 

11. Німецька мова 67 29 

12. Українська мова і література в школах з 

угорською і румунською мовами 

навчання 

65 28 

13. Інформаційні технології  60 23 

14. Французька мова 45 17 

15. Екологія 45 17 

16. Астрономія 44 13 

17. Економіка 41 17 

18. Російська мова 34 16 
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19. Румунська мова і література 32 15 

20. Правознавство 22 7 

21. Трудове навчання (технології):   

 обслуговуюча праця 15 6 

 технічна праця 14 7 

 Усього:  1509 595 

 

Згідно з рейтингами з 1803 учасників у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів взяли участь 1509 учнів.  

 

Загальна кількість учасників та переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014/2015 навчального року: 

 

№ 

з/п 

Назва міста, 

району 

Усього 

учас-

ни- 

ків 

Усього 

пере- 

мож- 

ців 

% Дипломи за ступенями 

І % ІІ % ІІІ % 

1. УЗСШІ 148 91 61 22 24 35 38,5 34 37,5 

2. м. Ужгород 183 101 55 20 20 39 39 42 41 

3. м. Мукачево 162 87 54 9 10 27 31 51 59 

4. м. Берегово 62 13 21 3 23 3 23 7 54 

5. м. Хуст 105 56 53 6 11 17 30 33 59 

6. м. Чоп 22 2 9 0 0 0 0 2 100 

7. Берегівський  69 30 43 2 7 10 33 18 60 

8. Великоберез-

нянський  

31 8 26 1 12,5 1 12,5 6 75 

9. Виноградівський  108 43 40 6 14 15 35 22 51 

10. Воловецький  29 5 17 0 0 2 40 3 60 

11. Іршавський  65 24 37 2 8 8 33 14 59 

12. Міжгірський  47 21 45 3 14 5 24 13 62 

13. Мукачівський  58 16 28 1 6 5 31 10 63 

14. Перечинський  54 11 20 0 0 2 18 9 82 

15. Рахівський  79 15 19 1 7 5 33 9 60 

16. Свалявський 56 14 25 3 22 2 14 9 64 

17. Тячівський  98 29 30 6 21 9 31 14 48 

18. Ужгородський  75 17 2 2 12 5 29 10 59 

19. Хустський  58 12 21 2 17 3 25 7 58 

 Разом: 1509 595 40 89 15 193 32 313 53 

 

Як свідчать результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів із 595 переможців 242 (239 у минулому) школярі навчаються в загальноосвітніх 

школах, а 353 (280 минуло року) – у гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах, що становить 

майже 59 (попри 54 у минулому) відсотків від загальної кількості переможців учнівських 

змагань. Це свідчить про якісне зростання навчання в закладах нового типу, а також про деяке 

уповільнення зростання знань учнів загальноосвітніх шкіл. Однією з причин є слабке 

матеріальне і моральне стимулювання педагогів, які з року в рік показують стабільно високі 
результати. Також виникає нагальна потреба створення закладів нового типу, які взагалі відсутні 

в окремих районах області (Воловецькому, Мукачівському та Рахівському районах). Доцільно 

було б розробити систему заохочення учнів і їхніх педагогів із конкретним планом реалізації, де 

було б вказано джерело й об’єм фінансування, рівень матеріального і морального заохочення за 

чіткі досягнення відповідного рівня.  
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Кількість дипломів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів за типами НВЗ: 

 

Рік 

навчання 

Кількість 

дипломів, 

усього 

Від-

сот- 

ки 

Кількість 

дипломів 

учнів 

загальноосвітніх 

шкіл 

Від-

сот- 

ки 

Кількість 

дипломів 

учнів закладів 

нового типу 

Від-

сот- 

ки 

2005/2006 434 100 216 49,7 218 50,3 

2006/2007 432 100 287 66,5 145 33,5 

2007/2008 455 100 326 71,6 129 28,4 

2008/2009 470 100 299 63,6 171 36,4 

2009/2010 417 100 225 54,0 192 46,0 

2010/2011 384 100 175 46,0 209 54,0 

2011/2012 631 100 343 54,0 288 46,0 

2012/2013 539 100 275 51,0 264 49,0 

2013/2014 519 100 239 46,0 280 54,0 

2014/2015 595 100 242 41,0 353 59,0 

 

ІІІ етап олімпіад проводився в м. Ужгороді на базі Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ „Ужгородський національний університет” та 

Ужгородській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області.  

Уже 16 років організовується учнівська олімпіада з української мови і літератури для 

шкіл із угорською та румунською мовами навчання, що надає можливості учням виявити 

свої здібності і мовленнєву діяльність державною мовою. 

Слід відзначити цілеспрямовану роботу освітян області з виявлення і підтримки 

обдарованої учнівської молоді. Саме завдячуючи їхній фаховій майстерності й 

впровадженню в навчальний процес сучасних методик та форм навчання з метою підготовки 

учнів до олімпіад, показники команд стали якісними, розширилася регіональна географія 

переможців.  

 

Кількість навчально-виховних закладів Закарпатської області,  

кількість закладів, учні яких брали участь у змаганнях  

та кількість переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2014/2015 н.р. подано в таблиці по районах і містах: 

 

№ 

з/п 

Місто, 

район 

Кількість 

НВЗ 

НВЗ, учні яких 

брали участь у 

змаганнях 

Кількість 

переможців 

ІІІ етапу 

1. Ужгородська ЗСШІ 1 1 91 

2. м. Ужгород 23 17 101 

3. м. Мукачево 19 15 87 

4. м. Хуст 9 8 56 

5. Виноградівський  52 14 43 

6. Берегівський  35 5 30 

7. Тячівський  67 14 29 

8. Іршавський  46 12 24 

9. Міжгірський  35 7 21 

10. Ужгородський 33 11 17 

11. Мукачівський 48 7 16 

12. Рахівський  34 8 15 

13. Свалявський  22 5 14 

14. м. Берегово 9 4 13 
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15. Хустський 34 6 12 

16. Перечинський 18 4 11 

17. Великоберезнянський  22 3 8 

18. Воловецький 17 3 5 

19. м. Чоп 2 2 2 

  

Разом: 

 

526 

 

146 

 

595 

 

Звіти про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, тексти завдань  

ІІІ етапу та заявки для участі команд у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів надіслані на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України та на адреси закладів, що їх проводять. 

Відзначилися високими показниками з усіх базових дисциплін учні міст Ужгород, 

Мукачево, Хуст та Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради. Підтвердили 

минулорічні досягнення учні Виноградівського, Тячівського, Рахівського, Свалявського, 

Хустського, Великоберезнянського, Воловецького, Перечинського районів та міста Чоп. 

Поліпшили роботу з обдарованими дітьми в цьому навчальному році педагоги Берегівського, 

Іршавського, Міжгірського, Ужгородського, Мукачівського районів та міста Берегово. 

Заслуговує на поширення досвіду робота з обдарованими дітьми в навчально-виховних 

закладах: Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради, міст Ужгород (класичній 

гімназії, лінгвістичній гімназії ім. Т.Г.Шевченка, спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів № 3 з 

поглибленим вивченням англійської мови), Мукачева (ліцею, спеціалізованій школі І – ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, навчально-виховному 

комплексі „Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія”, загальноосвітній школі І – ІІІ 

ступенів № 1 ім. О.С. Пушкіна та загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 2 

ім. Т.Г.Шевченка), Хуста (гімназії-інтернаті та спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів № 3); 

Берегівській угорській гімназії ім. Габора Бетлена; Виноградівській загальноосвітній школі 

І – ІІІ ступенів № 8; Міжгірській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 1. 

 

Таким чином, першу десятку за числом призерів ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад складають такі навчально-виховні заклади області: 

 

№ з/п Назва 

закладу освіти 

К-сть 

1. Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат  

з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради 

91 

2. Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області  29 

3. Хустська гімназія-інтернат  22 

4. Берегівська угорська гімназія ім. Габора Бетлена Берегівської районної ради 

Закарпатської області 

19 

5. Лінгвістична гімназія ім. Т.Г.Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

18 

6. Виноградівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської 

районної ради Закарпатської області 

16 

7. Мукачівська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 4  

з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів  

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

12 

Хустська спеціалізована школи І – ІІІ ступенів № 3  

Хустської міської ради Закарпатської області 

8. Ужгородська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3  

з поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської  

11 
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міської ради Закарпатської області 

Мукачівський ліцей Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Мукачівський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І ступеня 

– гімназія” Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1  

ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області 

9. Міжгірська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1  

Міжгірської районної ради Закарпатської області 

10 

10. Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2  

ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області 

8 

 

Отже, вихованці цих навчально-виховних закладів здобули 236 дипломів, що складає 

майже 40 відсотків від загального числа переможців. Хоча найкраща десятка (чотирнадцять) 

цих навчальних закладів складає лише 3 відсотка від загальної кількості НВК І – ІІ та І – ІІІ 

ступенів області, яких усього 526. 

За результатами учнівських олімпіад, при Закарпатському інституті післядипломної 

педагогічної освіти з 20 навчальних предметів у лютому – квітні були організовані 

відбірково-тренувальні збори, які проходили у чотири етапи, а саме: з 16 до 21 лютого 2015 

року – українська мова і література, німецька мова, французька мова, історія, фізика, 

екологія, географія, інформатика, румунська мова і література; з 23 до 28 лютого 2015 року – 

російська мова і література, англійська мова, математика, астрономія, біологія, хімія, 

економіка, угорська мова і література; з 2 до 7 березня – інформаційні технології; з 6 до 

10 квітня – правознавство. З метою якісної і перспективної підготовки у зборах взяли участь 

253 переможці ІІІ етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів, а їхню підготовку 

проводили 101 науковець вишів, методисти інституту та кращі вчителі області. Відібрано на 

ІV етап згідно з рейтингом Закарпатської області 92 школярі, з них – 90 учасників узяли 

участь. 

 

Кількість учасників відбірково-тренувальних зборів  

та переможців ІV етапу: 

 

№ 

з/п 

Предмети 2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Уч. Пер. Уч. Пер. Уч. Пер. Уч. Пер. 

 

Уч. Пер. 

 

1. Українська мова 

і література 

9 5 16 2 15 3 7 1 11 4 

2. Російська мова і 

література 

7 0 5 0 5 0 8 1 4 1 

3. Історія 15 5 17 3 11 2 12 1 19 3 

4. Правознавство 7 0 8 2 8 0 7 0 2 0 

5. Англійська мова 8 1 10 2 8 4 9 2 20 5 

6. Німецька мова 10 3 10 4 10 3 14 2 23 4 

7. Французька мова 8 0 10 0 7 0 9 1 10 2 

8. Математика 13 1 23 1 11 1 14 2 23 2 

9. Фізика 7 0 8 1 10 4 14 2 14 2 

10. Астрономія 3 1 5 0 4 1 2 1 6 1 

11. Хімія 10 1 11 0 11 1 10 0 19 0 

12. Біологія 12 2 13 2 14 2 12 1 28 0 

13. Екологія 6 2 12 1 10 3 3 1 7 0 

14. Географія 12 4 12 3 10 3 11 0 13 2 

15. Інформатика 10 1 8 2 11 1 18 1 10 2 

16. Економіка 

 

7 1 6 1 7 1 9 0 6 1 
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17. Інформаційні 

технології 

– – 3 1 12 1 9 2 11 1 

18. Трудове  

навчання 

11 0 10 0 10 0 10 0 3 0 

19. Педагогіка 

і психологія 

2 0 2 1 3 0 2 1 0 0 

20. Фізична  

культура  

– – – – 6 1 7 1 0 0 

21. Румунська мова  

і література 

        12 1 

22. Угорська мова  

і література 

        12 3 

 Усього: 157 27 189 26 183 31 187 20 253 34 

 

Цього року вперше проводилися ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

румунської мови і літератури та угорської мови і літератури. 

Переможцями ІV етапу стали 34 (20 у минулому році) учні, із яких дипломами  

І ступеня нагороджено – 9, ІІ ступеня – 9 та 16 – ІІІ ступеня, що складає понад 37  

(30 минулого) відсотків від загальної кількості членів команд. 

Слід відзначити, що: з англійської мови здобуто п’ять дипломів із шести учасників – по 

два першого та третього ступеня та один другого; німецької мови – чотири (три першого 

ступеня та один третього); української мови і літератури п’ятеро учасників вибороли чотири 

дипломи – один другого та два третього ступеня; угорської мови і літератури здобуто три 

дипломи першого ступеня; історії – три дипломи (два другого та один третього ступеня); 

французької мови учні здобули по одному диплому першого та третього ступеня; 

математики – два дипломи третього ступеня; фізики, географії та інформатики – по одному 

диплому другого та третього ступеня; румунської мови і літератури та астрономії учасники 

вибороли по одному диплому другого ступеня; інформаційних технологій, економіки та 

російської мови і літератури олімпійці відзначилися дипломами третього ступеня.  

 

Кількість дипломів переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з навчальних предметів 2014/2015 навчального року  

Закарпатської області: 

 
№ 

з/п 

Назва  

предмета 

Кількість 

учасни-ків 

Ступінь диплома Усього 

дипломів 

І ІІ ІІІ 

1. Англійська мова 6 2 1 2 5 

2. Німецька мова 9 3 0 1 4 

3. Українська мова і 

література 

5 0 1 3 4 

4. Угорська мова  

і література 

9 3 0 0 3 

5. Історія 8 0 2 1 3 

6. Французька мова 3 1 0 1 2 

7. Математика 7 0 0 2 2 

8. Фізика 5 0 1 1 2 

9. Географія 4 0 1 1 2 

10. Інформатика 3 0 1 1 2 

11. Румунська мова  

і література 

5 0 1 0 1 
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12. Астрономія 3 0 1 0 1 

13. Інформаційні  

технології 

3 0 0 1 1 

14. Економіка 3 0 0 1 1 

15. Російська мова  

і література 

3 0 0 1 1 

16. Хімія 4 0 0 0 0 

17. Біологія 4 0 0 0 0 

18. Екологія 3 0 0 0 0 

19. Правознавство 1 0 0 0 0 

20. Трудове навчання 2 0 0 0 0 

 Разом: 90 9 9 16 34 

 

Якщо порівнювати якісний показник виступу команди Закарпатської області з минулим 

роком, то 34 дипломи цього року і 20 минулого, а переможців, які одержали дипломи першого 

ступеня – дев’ять (попри три минулого року), дипломи другого ступеня – дев’ять (п’ять за 

попередній рік), дипломів третього ступеня – шістнадцять (11 минулого). Самі ж переможці 

продемонстрували високий рівень і культуру виконання завдань з української, угорської, 

російської, румунської мов і літератури, історії, англійської, німецької та французької мов, 

математики, фізики, астрономії, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій. 

 

На діаграмі зображено показник виступів команд Закарпатської області 

на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

з 2000 до 2015 навчальні роки: 
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Загальну кількість дипломів, здобутих на ІV етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів,  

та результати виступу учнів області також добре ілюструє графік  

(число дипломів різних ступенів з 2000 по 2015 навчальні роки): 

 

 
 

 

Вагомий якісний здобуток цього року на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у освітян міста Ужгород – 9 (6 минулого) призових місць (по чотири 

дипломи першого й третього та один другого ступеня), а саме: учні класичної гімназії, які 

здобули два дипломи першого та один диплом третього ступеня, лінгвістичної гімназії  

ім. Т.Г. Шевченка – по одному диплому першого, другого та третього ступеня, 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов – диплом 

першого ступеня, загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови та загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” – по 

диплому третього ступеня. Ефективно виступили на цьому етапі учні Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради, які здобули 8 (попри 5 минулого) дипломів, три з 

яких другого та п’ять третього ступеня. ІV етап олімпіад засвідчив результативний виступ 

школярів міста Мукачево – 6 (3 минулоріч) призових місць (по два першого, другого та 

третього ступеня), а саме: олімпійці навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа 

І ступеня – гімназія” вибороли по одному диплому першого та третього ступеня, 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та 

курсів – по одному диплому першого та другого ступеня, ліцею – по одному диплому 

другого та третього ступеня та Виноградівського району – 4 призові місця: один диплом 

першого ступеня (Вербовецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів) і три третього ступеня 

– по одному у гімназії, загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 8, Королівській 

загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 1. Добре виступили в цьому етапі учні Хустської 

гімназії-інтернату, здобувши по диплому другого та третього ступеня, Берегівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 з угорською мовою навчання імені Лайоша 

Кошута й Берегівської угорської гімназії ім. Габора Бетлена, які здобули по диплому 

першого ступеня, Ракошинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівського 

району та Солотвинського ліцею інтернатного типу гуманітарного та природничого профілю 
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з румунською мовою навчання Тячівського району – по диплому другого ступеня, 

Міжгірської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 – диплом третього ступеня.  

 

Райони/міста Закарпатської області, які мають переможців ІV етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

2014/2015 навчального року: 

 

№ з/п Місто, район Ступінь диплома Усього 

дипломів 

Відсотки 

І ІІ ІІІ 

1. м. Ужгород 4 1 4 9 26 

2. Ужгородська ЗСШІ  0 3 5 8 23 

3. м. Мукачево 2 2 2 6 18 

4. Виноградівський район 1 0 3 4 12 

5. м. Хуст 0 1 1 2 6 

6. м. Берегово 1 0 0 1 3 

7.  Берегівський район 1 0 0 1 3 

8. Мукачівський район 0 1 0 1 3 

9. Тячівський район 0 1 0 1 3 

10. Міжгірський район 0 0 1 1 3 

 Усього: 9 9 16 34 100 

 

Список переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів 2014/2015 навчального року: 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові учня 

Клас Назва  

навчального 

закладу 

Дип- 

лом 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

працівника, 

який підготував 

учня 

Українська мова і література  

1. Смужаниця  

Діана  

Ярославівна 

8 Ракошинська 

загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів 

Мукачівської районної 

ради Закарпатської 

області 

ІІ Брусьо  

Люба  

Юріївна 

2. Лукач  

Анастасія  

Михайлівна 

10 Ужгородська 

загальноосвітня 

спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Михайлянич 

Марина  

Петрівна 

3. Молнар  

Вікторія  

Сергіївна 

10 Виноградівська 

загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 8 

Виноградівської районної 

ради Закарпатської 

області 

ІІІ Теняк  

Ольга  

Степанівна 

4. Кривка  

Сабіна  

11 Міжгірська 

загальноосвітня школа  

ІІІ Добоні  

Марія  
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Мирославівна І – ІІІ ступенів № 1 

Міжгірської районної 

ради Закарпатської 

області 

Михайлівна 

Російська мова і література 

5. Костик  

Максим  

Васильович 

9 Ужгородська 

спеціалізована школа  

І – ІІІ ступенів № 3  

з поглибленим вивченням 

англійської мови 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

ІІІ Шахайда  

Тетяна  

Миколаївна 

Історія 

6. Смужаниця  

Катерина  

Василівна 

8 Мукачівський ліцей 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

ІІ Чечур 

Михайло  

Михайлович 

7. Роман  

Василь  

Сергійович 

10 Мукачівська 

спеціалізована школа 

І – ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів та 

курсів Мукачівської 

міської ради 

Закарпатської області 

ІІ Береш  

Лариса 

Василівна 

8. Барнич  

Сергій  

Сергійович 

9 Королівська 

загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 1 

Виноградівської районної 

ради Закарпатської 

області 

ІІІ Корчинська  

Віра  

Йосипівна 

Англійська мова 

 9. Зарева  

Юлія  

Володимирівна 

 

6 

(10) 

Класична гімназія  

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

І Риба  

Алла  

Іванівна 

10. Боршош  

Данило 

Богданович 

7 (11) Лінгвістична гімназія 

ім. Т.Г. Шевченка 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

І Ваш  

Тетяна  

Шандорівна 

11. Субота  

Максим  

Васильович 

9 Ужгородська 

загальноосвітня 

спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІ Мельникова 

Олеся  

Іванівна 

12. Маркович  

Вікторія  

Золтанівна 

5 (9) Лінгвістична гімназія 

 ім. Т.Г. Шевченка 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

ІІІ Радецькі  

Марія  

Михайлівна 
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області 

13. Кулл  

Даніела  

Йосипівна 

11 Мукачівський ліцей 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

ІІІ Барвицька  

Ангеліна  

Олександрівна 

Німецька мова 

14. Романюк  

Яна  

Романівна 

5 (9) Мукачівський навчально-

виховний комплекс 

„Загальноосвітня школа  

І ступеня – гімназія” 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

І Калинич  

Інна  

Анатоліївна 

15. Лукач  

Анна  

Павлівна 

9 Мукачівська 

спеціалізована школа  

І – ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів та 

курсів 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

І Михайликов 

Ярослав  

Дезідерійович 

16. Сабов  

Андрій  

Степанович 

 

6 (10) Класична гімназія 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

І Зимомря  

Марія  

Юріївна 

17. Романів  

Олександр  

Олександрович 

6 (10) Класична гімназія 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

ІІІ Бисага  

Галина  

Стахівна 

Французька мова 

18. Ерп Адріан 

 Михайлович 

9 Ужгородська 

спеціалізована школа 

І – ІІІ ступенів № 5 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

І Фернега  

Людмила  

Богданівна 

19. Дель Соль  

Арсен Моріс 

Нестор  

Орестович 

10 Хустська гімназія-

інтернат 

ІІІ Самостійне  

вивчення 

Румунська мова і література 

20. Сімйонка  

Валентина  

Василівна 

10 Солотвинський ліцей 

інтернатного типу 

гуманітарного та 

природничого профілю з 

румунською мовою 

навчання Солотвинської 

селищної ради 

Тячівського району 

Закарпатської області 

 

 

ІІ Алб  

Марія  

Василівна 
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Угорська мова і література 

21. Сегев  

Вікторія 

Ернестівна 

9 Вербовецька 

загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів 

Виноградівської районної 

ради Закарпатської 

області 

І Палков 

Валерія  

Андріївна 

 

22. Надь  

Беатрікс 

Чабовна  

 

10 Берегівська угорська 

гімназія ім. Габора 

Бетлена Берегівської 

районної ради 

Закарпатської області 

І Сабов 

Єва 

Бертолонівна 

 

23. Качур  

Аннамаріа 

Густавівна 

11 Берегівська загально-

освітня школа І – ІІІ 

ступенів № 4 з угорською 

мовою навчання імені 

Лайоша Кошута 

Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

І Густі-Качур 

Андреа  

Іштванівна 

Математика 

24. Баторі  

Олександр  

Олександрович 

11 Ужгородська 

загальноосвітня спеціалі-

зована школа-інтернат з 

поглибленим вив-ченням 

окремих предметів 

Закарпатської обласної 

ради 

ІІІ Сігетій 

Ігор 

Петрович 

25. Сігетій  

Ярослав  

Ігорович 

11 Ужгородська загаль-

ноосвітня спеціалізована 

школа-інтернат з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

Закарпатської обласної 

ради 

ІІІ Сігетій 

Ігор 

Петрович 

Фізика 

26. Томаш  

Станіслав  

Миколайович 

9 Ужгородська 

загальноосвітня спеціалі-

зована школа-інтернат з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

Закарпатської обласної 

ради 

ІІ Томаш 

Іванна  

Михайлівна 

27. Гірник  

Юрій  

Володимирович 

 

8 Ужгородська загаль-

ноосвітня спеціалізована 

школа-інтернат з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

Закарпатської обласної 

ради 

 

 

 

ІІІ Томаш 

Іванна  

Михайлівна 
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Астрономія 

28. Дюлай  

Василь  

Васильович 

 

11 Лінгвістична гімназія 

ім. Т.Г.Шевченка 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

ІІ Ганус  

Віктор  

Михайлович 

 

Географія 

29. Кикина  

Ангеліна  

Богданівна 

10 Хустська гімназія-

інтернат 

ІІ Тимчик 

Галина  

Анатоліївна 

30. Матвієнко  

Вадим  

Олександрович 

11 Ужгородська 

загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів № 20 – 

ліцей „Лідер” 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

ІІІ Шпак  

Анжеліка  

Василівна 

Економіка 

31. Буркало  

Ніколетта  

Степанівна 

7 (11) Мукачівський навчально-

виховний комплекс 

„Загальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія” 

Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

ІІІ Біланин  

Жанна  

Володимирівна 

Інформатика 

32. Томаш  

Станіслав  

Миколайович 

9 Ужгородська загаль-

ноосвітня спеціалізована 

школа-інтернат з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

Закарпатської обласної 

ради 

ІІ Шкелебей  

Іван Михайлович,  

Міца  

Олександр  

Володимирович 

33. Сігетій  

Ярослав  

Ігорович 

11 Ужгородська 

загальноосвітня 

спеціалізована школа-

інтернат з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Стегура  

Сніжана  

Євгенівна,  

Міца  

Олександр  

Володимиро-вич 

Інформаційні технології 

34. Молнар  

Ервін  

Ервінович 

11 Виноградівська гімназія 

Виноградівської районної 

ради Закарпатської 

області 

ІІІ Пилип  

Вікторія  

Василівна 

 

Щоб поліпшити рівень підготовки школярів області, необхідно здійснити реальну 

профілізацію, розширити мережу міжшкільних факультативів, активізувати участь школярів 

у інтернет-олімпіадах та залучати учнів до участі в турнірах, конкурсах всеукраїнського 

рівня, створити в області чітку систему морального і матеріального стимулювання вчителів, 

які найбільш продуктивно працюють з обдарованими школярами.  
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Кількість дипломів переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад у 2012/2013, 2013/2014 та 2014/2015 навчальних роках  

команд Закарпатської області: 

 
№ 

з/п 
Назва  

предмета 

К-

сть 

уч. 

2012/2013 Бал К-

сть 

уч. 

2013/2014 Бал К-

сть 

уч. 

2014/2015 Бал 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1. Українська 

мова і л-ра 

8 0 1 2 0,6 2 0 0 1 0,5 5 0 1 3 1,2 

2. Математика 6 0 1 0 0,5 4 0 1 1 1 7 0 0 2 0,3 
3. Англійська 

мова 

6 0 2 2 1,3 3 0 1 1 1,3 6 2 1 2 2,5 

4. Німецька 

мова 

6 0 1 2 0,8 5 2 0 0 2 
9 

3 0 1 1,8 

5. Екологія 5 0 2 1 1,4 3 0 0 1 0,3 3 0 0 0 0 
6. Російська 

мова і л-ра 

4 0 0 0 0 1 0 0 1 1,0 3 0 0 1 0,3 

7. Історія 4 0 1 1 1,0 4 1 0 0 0,25 8 0 2 1 0,9 
8. Інформатика 4 0 0 1 0,25 4 0 0 1 0,25 3 0 1 1 1,3 
9. Фізика 4 0 1 3 1,5 6 0 1 1 0,7 5 0 1 1 0,8 
10. Хімія 4 0 0 1 0,25 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
11. Біологія 4 0 1 1 1,0 6 0 0 1 0,2 4 0 0 0 0 
12. Географія 4 0 0 3 0,75 4 0 0 0 0 4 0 1 1 1 
13. Правознав-

ство 

3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

14. Французька 

мова 

3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 3 1 0 1 2 

15. Економіка 3 1 0 0 1,7 5 0 0 0 0 3 0 0 1 0,3 
16. Інформаційні  

технології 

3 0 1 0 1,0 3 0 1 1 1,3 3 0 0 1 0,3 

17. Астрономія 2 0 0 1 0,5 2 0 0 1 0,5 3 0 1 0 1 
18. Трудове 

навчання 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

19. Фізична 

культура 

2 0 0 1 0,5 2 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 

20. Педагогіка і 

психолог. 

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

21. Румунська 

мова і л-ра 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0,6 

22. Угорська 

мова і л-ра 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 1,7 

 Усього: 78 1 11 19 57/ 

78= 

0,73 

66 3 6 11 44/66

= 

0,67 

90 9 9 16 88/ 

90= 

0,98 
 За 2012/2013 

– 2013/2014 

101/144=0,70       

 За 2013/2014 

– 2014/2015 

     132/156=0,85 

 

Отже, проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів дає 

можливість учням виявити свої здібності та застосовувати набуті навички, підвищити інтерес 

до більш поглибленого вивчення навчальних дисциплін, розвивати зацікавлення до 

предмета, формувати високу інноваційну пізнавальну активність. Тому педагогічним 

колективам необхідно не тільки побачити риси загальної обдарованості кожного школяра-

переможця, але й турбуватися про подальший розвиток і вдосконалення такої особистості, 

розвивати неординарні творчі здібності та індивідуальні особливості. Проведення ж 

олімпіад, конкурсу полягає в перевірці та виявленні базового рівня освіти з певним добором 

творчого та експериментального характеру, які формують особисту позицію, самостійність, 
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послідовність і логічність, стимулюють до творчого та практичного самовдосконалення 

учнів.  

Із метою поліпшення роботи з обдарованою молоддю в школах області науково-

педагогічні працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

щорічно розробляють комплекс завдань з підготовки до учнівських олімпіад із кожного 

навчального предмета та збірник завдань із підготовки учасників ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів. Завдання для ІІ етапу учнівських олімпіад 

надсилалися електронною поштою відповідальній контактній особі у день проведення 

змагання. А для полегшення та контролю оргкомітетом на відповідність рейтинговому 

складу учасників ІІІ етапу олімпіад їхня реєстрація відбувалася в on-line режимі.  

Для вчасного і прозорого висвітлення попередніх результатів (протоколів) ІІІ етапу 

олімпіад, завдання та ключі розв’язків до них розміщувалися на сайті інституту наступного 

дня після проведення олімпіад, конкурсу – протягом одного робочого дня після проведення 

змагань. Упродовж трьох робочих днів з моменту оприлюднення попередніх результатів 

відповідної олімпіади, у разі виникнення питань щодо результатів, учасники подавали 

апеляційні заяви, а апеляційні комісії розглядали їх упродовж двох наступних робочих днів. 

У заяві учень зазначав причину апеляції.  

Остаточні результати змагань (спільні рішення оргкомітету та журі олімпіад) 

оприлюднювалися на сайтах департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. З метою поліпшення 

підготовки переможців ІІІ етапу учнівських олімпіад до участі їх в ІV етапі Всеукраїнських 

олімпіад проводилися відбірково-тренувальні збори, а списки учасників відбірково-

тренувальних зборів розміщалися на сайті інституту. Ініціюється створення робочих груп в 

інституті для роботи з обдарованими учнями. 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів є найбільш масовою формою 

інтелектуальних змагань серед школярів. На них учні продемонстрували глибокі та ґрунтовні 

знання мов, нестандартні підходи до вирішення задач, уміння презентувати та захищати свої 

ідеї та проекти. 

21 жовтня 2015 року науково-педагогічними працівниками інституту проведено 

науково-практичну конференцію „Психологічний супровід роботи з обдарованими дітьми 

молодшого шкільного віку”. 

Упродовж року працівниками ЗІППО у співпраці з науковцями вищих навчальних 

закладів краю, учителями шкіл здійснювався навчально-методичний супровід: 

- ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

- І Всеукраїнської учнівської олімпіади з угорської мови і літератури; 

- відбірково-тренувальних зборів переможців ІІІ етапу учнівських олімпіад; 

-  учнівських конкурсів (Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, Міжнародний конкурс з української мови 

ім. П. Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом „Об’єднаймося ж, 

брати мої!”, Всеукраїнська українознавча гра „Соняшник”, Всеукраїнський конкурс з 

природничих дисциплін ,,Колосок”, Міжнародний конкурс „Кенгуру”, Міжнародний конкурс 

з інформатики та комп’ютерної вправності „Бобер”, Всеукраїнський фізичний конкурс 

„Левеня”); 

-  Всеукраїнської наради молодих літераторів на творчій базі НСПУ в м. Ірпінь.  

Науково-методичні працівники закладу взяли участь у роботі журі ІII етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт учнів – членів Малої академії наук, ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, фінального етапу ХХІV Всеукраїнського турніру юних фізиків, ХVІІІ 

Всеукраїнського турніру юних винахідників. 

З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді працівники інституту проводили 

науково-методичне забезпечення та розробку:   

- банку завдань учнівських олімпіад (ІІ та ІІІ етапи) та ІІ етапу МАН; 

- гри-вікторини „Я знаю все” для учнів 10-11 класів у формі брейн-рингу; 
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- гри „Інтелектуальні бої” – конкурсна програма для випускників ЗОШ І – ІІІ ст. 

Закарпатської області – переможців (призерів) обласних предметних олімпіад. 

Методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін 

Глюдзик Г.Б. здійснювала організаційно-методичний супровід з підготовки та участі у 

Міжнародній учнівській олімпіаді з географії учениці 11 класу Хустської гімназії-інтернату 

Кикини Ангеліни (вчитель Тимчик Г.А.) (м.Сан-Паулу, Бразилія, 8 – 15 вересня 2015 року). 

Доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Ходанич П.М. 

забезпечував діяльність консультаційного центру з літературної творчості школярів та 

вчителів-початківців, здійснював консультування, рецензування та кваліфіковану допомогу з 

підготовки художніх творів до видання; участь у презентаціях та імпрезах учнівської та 

вчительської молоді. На сторінках газети „Слово вчителя” створено сторінку літературної 

творчості для художньо обдарованої молоді. 

З метою задоволення освітніх потреб національних меншин працівники кабінету освіти 

національних спільнот забезпечували методичний супровід конкурсу читання художніх 

текстів угорською мовою імені Ференца Казінці, обласного конкурсу на краще декламування 

віршів, присвячених Дню угорської поезії, конкурсу Рідна мова – скарбниця душі” (для шкіл 

з румунською мовою навчання), обласного конкурсу на краще декламування віршів 

національного поета М.Емінеску, конкурсу „День румунських колядок”, конкурсів  

„Чарівність казки”, „Словенський Бетлегем”, „Словенска веселіця” (для шкіл зі словацькою 

мовою навчання).  

З 2003 р. при кафедрі педагогіки та психології діє консультивний центр з літературної 

творчості шкільної молоді, у якому надаються консультації літераторам-початківцям 

М. Зубашков (Лінгвістична гімназія м.Ужгорода), Х. Палінчак (Великоберезнянська 

гімназія), М. Собко (Мукачівський педагогічний коледж), Т. Євчинець (Великолазівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.) та ін.), підготовлено літературні сторінки в обласній пресі. 

 

6. Науково-методичний супровід виховної роботи 
 

Методистами кабінету виховної роботи надавалася методична допомога щодо 

реалізації заходів „Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді” з 

напрямків:  

- змісту і форм національно-патріотичного виховання; 

- військово-патріотичного виховання дітей і молоді; 

- інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні національно-патріотичного 

виховання; 

- наукового і навчально-методичного забезпечення національно-патріотичного 

виховання; 

- національно-патріотичного виховання за участю громадських організацій. 

Приділялась належна увагу щодо впровадження „Основних орієнтирів виховання…”, з 

проблем:  

- оновлення тематики виховних технологій та планування роботи школи;  

- вивчення узагальнення та поширення кращого досвіду роботи педагогів з проблем 

виховання; 
- сприяння розвитку органів учнівського врядування в роботу ЗНЗ, ПНЗ як осередку 

самореалізації особистості; 

- сприяння співпраці з питань виховання із дитячими та молодіжними громадськими 

організаціями; 

- забезпечення співпраці з позашкільними навчальними закладами всіх типів, 

батьківською громадськістю з метою якісної реалізації державних та регіональних програм 

на забезпечення виховання громадянина держави. 
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Науково-методичний супровід виховної роботи у зазначений період був спрямований 

на реалізацію Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  

З цією метою були заплановані і проведені такі заходи: 

- обласний семінар методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, які 

відповідають за виховну роботу, керівників районних (міських) методичних об’єднань 

заступників директорів шкіл з виховної роботи „Національно-патріотичне виховання учнів” 

на базі Верхньовизницької ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району; 

 - нарада педагогів-виховників області на базі Іршавського управління освіти „Про 

організацію виховної та позашкільної діяльності у системі науково-методичної роботи 

ЗІППО”. 

Належна увага приділялася науково-методичному спрямуванню виховної роботи: 

участь у Міжнародній конференції „Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку 

післядипломної педагогічної освіти України”, яка відбулася 29-30 жовтня 2015 року на базі 

ЗІППО з проблеми „Підготовка педагога до формування національної свідомості учнівської 

молоді в умовах євроінтеграції”; спільно з кафедрою менеджменту та інноваційного 

розвитку освіти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з проблем 

післядипломної освіти; спільно з науково-дослідною лабораторією здоров’язбережувальних 

технологій для слухачів курсів директорів шкіл та заступників директорів з виховної роботи 

проведено науково-практичну конференцію „Сучасні підходи до формування ціннісного 

ставлення особистості до здорового способу життя”; у співпраці з науковцями кафедр 

педагогіки та психології, суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти за участю 

педагогів-організаторів шкіл області проведено науково-практичну конференцію 

„Етнопедагогіка в навчально-виховному процесі сучасної школи”. 

Упродовж року значна увага приділялася впровадженню ефективних форм курсової 

підготовки заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів з метою 

підвищення їх фахової майстерності. Набули широкого використання активні форми роботи 

– тематичні дискусії, практикуми, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, виготовлення 

відеозвітів, круглі столи, розробка та захист виховних проектів.  

Організаційно-методичний супровід діяльності класного керівника здійснювався 

шляхом поповнення та оновлення матеріалів, консультацій в онлайн-довіднику.  

Упродовж року науково-педагогічні працівники надавали методичний супровід 

,,Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України ”, національно-патріотичного виховання учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів області, консультували вчителів щодо упровадження інноваційних технологій 

виховання у навчально-виховний процес, педагогічний процес. 

Науково-педагогічні працівники кафедр виступали з морально-етичної, педагогічної та 

психологічної тематики в ЗМІ, зокрема на каналі „Тиса-1”, в обласній та педагогічній пресах, 

на сторінках дитячих видань в Україні і за кордоном (журнали „Малятко”, „Пізнайко”, 

„Ангелятко”, „Ангеляткова наука”, „Веселка” (Словаччина) тощо. У співпраці із 

Закарпатським обласним центром здоров’я Лемак М.В. брала участь у двох обласних 

фестивалях „Створи себе сам” та „Єва-фест”, присвячених популяризації соціально-

психологічних знань. 

Продовжувалася спільна з Закарпатською обласною бібліотекою для дітей та юнацтва 

діяльність з виховання читача (науково-педагогічний супровід Всеукраїнського дитячого 

конкурсу „Кращий читач року”, обласного конкурсу „Лицар книги”). 

Науковці кафедр педагогіки та психології, суспільно-гуманітарної та етико-естетичної 

освіти у співпраці з Закарпатською організацією Національної спілки письменників України 

брали участь в акції „Подаруй сільській школі книгу”, збору книг для учасників бойових дій 

та мешканців зони АТО. 
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Ходанич Л. П., член НСПУ та педагог, виступила перед дітьми-школярами ЗОШ №15 

м. Ужгорода в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва з лекцією „Проблемний характер 

педагогічної діяльності” для педагогічного колективу в ЗОШ №6 м. Ужгорода. 

 

7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернатних 

закладів освіти 

 

Питання про стан та перспективи впровадження в області інклюзивної освіти було 

заслухано на колегії департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, яка відбулася 24 
грудня 2015 року, де зазначалося, що проекція інклюзії на процес гуманізації освіти, як і 

саме втілення цієї ідеї в економічних умовах нашої держави, викликає цілий ряд питань як 

духовного, так і матеріального плану. Сюди відносимо проблему відповідності існуючих 

шкільних приміщень особливим вимогам, співвідношення індивідуального робочого та 

дозвіллєвого простору учня (на цей час відсутні єдині стандарти чи вимоги, які б урахували 

особливі потреби дитини в школі). 

До проблем духовного плану відносимо особливості менталітету громадськості та 

вчителів, їхнє стереотипне ставлення до людей з особливими потребами. Практика 

інтегрованої та інклюзивної освіти показує, що її ефективність значною мірою залежить від 

ставлення батьків здорових дітей до цього питання.  

Організація роботи в курсовий період забезпечувала розв’язання таких завдань: 

- вивчення педагогами державних, нормативних та інструктивно-методичних 

документів загальної, спеціальної та інклюзивної освіти в Україні;  

- ознайомлення з теоретичними і практичними аспектами спеціальної педагогіки та 

психології;  

- надання педагогам інформації про результати наукових досліджень і перспективний 

педагогічний досвід у галузі навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку;  

- ознайомлення з новими педагогічними технологіями загальної та спеціальної освіти;  

- аналіз корекційного навчально-виховного процесу для постійного вдосконалення та 

оновлення змісту навчально-методичного забезпечення;  

- надання дієвої допомоги педагогам у поглибленні, оновленні та вдосконаленні рівня 

їх професійної підготовки відповідно до фахових потреб.  

У рамках діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти: 

- надається методична і консультативна допомога педагогічним працівникам, які 

працюють з дітьми з особливими потребами; допомога у створенні кожним педагогом, який 

працює в інклюзивному класі, власної індивідуальної системи у складанні індивідуального 

плану роботи з дітьми з ООП та їх оцінювання; 

- надається методична та практична допомога навчальним закладам області, де 

створено інклюзивні класи, у плануванні роботи, веденні документації; 

- проводиться роз’яснювальна робота з керівниками навчальних закладів щодо 

впровадження і розвитку інклюзивного навчання в системі освіти; 

- поширюються знання про інклюзивне навчання серед учителів початкових класів, 

англійської мови, німецької мови, вихователів шкіл-інтернатів та гпд, завідувачів та 

вихователів ДНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

- поширюється досвід щодо виховання толерантного ставлення до осіб з обмеженими 

можливостями; 

- формується сприймання дітей з особливими потребами як невід’ємної частини 

суспільства. 

В інституті склалася система: 

- співпраці з обласною ПМПК, логопедами області; 

- громадськими організаціями (,,Дорога життя”); 
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- постійного консультування педагогічних працівників із питань здійснення 

інклюзивного навчання, розроблення та використання спеціального навчально-дидактичного 

забезпечення, організації особистісно зорієнтованого навчального процесу у комплексі з 

корекційно-розвитковою роботою для задоволення соціально-освітніх потреб.  

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

виступила на науково-методичній раді з доповіддю „Про стан забезпечення соціальної 

адаптації дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних навчальних закладах 

комбінованого типу м. Ужгорода до адаптації у школі”.  

Методист Гаяш О.В. взяла участь у ІІ Міжрегіональній онлайн-конференції ,,Духовно-

естетичний розвиток особистості у контексті євроінтеграційних процесів” (доповідь – 

„Гуманістичні засади інклюзивної освіти”, ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

„Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку” (доповідь – „Навчально-

методичне забезпечення навчання грамоти першокласників з вадами інтелекту згідно з 

державними стандартами освіти”), науково-практичній онлайн-конференції „Реалізація 

інноваційних підходів у змісті Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 

особливими потребами”.   

За звітний період працівниками кабінету прорецензовано: навчальну програму курсу 

„Трудове навчання. Обслуговуючі види праці” для учнів 5 – 9 класів із складними вадами  

розвитку (зі зниженим зором та розумовою відсталістю) спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів”, навчальну програму для 6 класу спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для розумово відсталих дітей „Основи комп’ютерної грамотності”, 

інформаційний посібник „Організація роботи з дітьми, що мають комплексні ураження. 

З досвіду роботи Ужгородського медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога 

життя”. 

Підготовлено та розміщено на сайті інституту методичні рекомендації: „Співпраця 

фахівців інклюзивного навчання як необхідна передумова забезпечення корекційної 

спрямованості педагогічної роботи”, „Організація інклюзивного (інтегрованого), 

індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах області у 2015/2016 н.р.”, „Навчально-методичне 

забезпечення навчання грамоти першокласників з вадами інтелекту згідно з державними 

стандартами освіти”. 

На сайті „Дивокрай“ розміщено консультативні матеріали-поради для батьків, у яких є 

діти з особливими потребами: „Аутизм. Рекомендації батькам дитини, що страждає на 

аутизм”, для вихователів та педагогів ДНЗ „Ігротерапія і корекційна робота з дітьми-

аутистами у дошкільному навчальному закладі”, „Корекційні вправи для роботи з аутичними 

дітьми дошкільного віку”. Все це веде до накопичення знань та досвіду з проблеми, що у 

майбутньому дасть можливість пристосувати інклюзивну освіту до наших умов. 

У вересні на курсах підвищення кваліфікації асистентів учителів проведено обласну 

науково-практичну конференцію ,,Корекційно-реабілітаційна робота в закладах освіти з 

інтегрованою (інклюзивною) формою навчання”. У жовтні проведено семінар-практикум 

,,Організаційно-методичні засади навчально-виховного процессу дітей з вадами слуху у 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах” із залученням науковців Кам'янець-

Подільського національного університету.  

Протягом березня вивчався досвід роботи дошкільних навчальних закладів 

комбінованого типу з питання ,,Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами 

до навчання у школі”. 

У вересні проведено підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивного 

(інтегрованого) навчання (24 асистенти вчителів), у жовтні проведено виїздні курси 

підвищення кваліфікації учителів-дефектологів на базі Хустської спеціальної школи-

інтернату І-ІІ ст. 

http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
http://autism.in.ua/uk/publikatsii/stattii/162-ygroterapyja-y-korrekcyonnaja-rabota-s-detmy-autystamy
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У серпні проведено інструктивно-методичну нараду щодо Організації інклюзивного 

(інтегрованого), індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області у 2015/2016 н.р. 

Науково-педагогічними працівниками інституту надається методична та практична 

допомога навчальним закладам області, де створено інклюзивні класи, у плануванні роботи, 

веденні документації; проводиться роз’яснювальна робота з керівниками навчальних 

закладів щодо впровадження і розвитку інклюзивного навчання в системі освіти; 

поширюються знання про інклюзивне навчання серед учителів початкових класів, 

англійської мови, німецької мови, вихователів шкіл-інтернатів та ГПД, завідувачів та 

вихователів ДНЗ, директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

 

 

8. Науково-методичний супровід дошкільної та початкової освіти 

 

Для успішного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та 

створення сприятливого середовища для адаптації першокласників до систематичного 

шкільного навчання, для формування професійної й загальної компетентності вчителів 

початкових класів та з метою ефективного здійснення ними професійної діяльності, 

володіння ними сучасними технологіями та необхідною сумою знань, умінь і навичок, що 

визначають сформованість педагогічної діяльності, педагогічного спілкування методистами 

початкової освіти інституту проводилися такі методичні заходи:  

1. Внесено зміни до навчально-тематичного плану підвищення курсової підготовки 

вчителів початкових класів, з метою впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти. 

2.  Розроблено план заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти в Закарпатській області.  

3. Скоординовано роботу регіональних (районних та міських) методичних служб 

щодо впровадження у 2013/2014 навчальному році нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти, програм та підручників. 

Поновлено матеріали сайту віртуальний дитячий садок ,,Дивокрай”, створюється 

електронна база даних передового педагогічного досвіду вихователів дошкільних 

навчальних закладів, учителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня. На 

сайті ,,Дивокрай” створено веб-сторінку ,,Педагогічна скарбничка”, де висвітлюються 

методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу сучасного 

дошкільного навчального закладу. 

Із метою підготовки педагогів до впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти розроблено заходи. Відповідно до розробленого плану заходів та 

з метою надання науково-методичної допомоги керівникам навчальних закладів, вчителям 

початкових класів з питань реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту та 

організації навчально-виховного процесу в 1 – 4 класах проведено обласні інструктивно-

методичні семінари ,,Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової 

загальної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах” для методистів та спеціалістів 

районних(міських) методичних кабінетів та управлінь освіти, що відповідають за роботу 

початкової школи (червень-серпень 2015 р.). Аналогічні наради були проведені в 11 районах 

області за участю методистів початкової ланки та іноземних мов.  

У склад професійного модуля навчальних планів підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів введено 16-годинний курс ,,Особливості викладання навчальних 

дисциплін за новим Держстандартом початкової загальної освіти, новими програмами та 

підручниками” та спецкурс ,,Інформатика”. Для 320 педагогічних працівників проведено 

короткотривале навчання з метою підготовки їх до викладання курсу „ Інформатика” в 

початкових класах. На засіданнях науково-методичної ради розглядалися питання: про стан 
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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); 

про організацію роботи з проблем військово-патріотичного виховання у позашкільних 

навчальних закладах Іршавського району. 

Методистами за звітний період проведено низку семінарів, конференцій, нарад та 

різних методичних заходів із питань науково-методичного забезпечення роботи вчителів з 

обдарованими учнями в сучасних умовах та діяльності обласних шкіл педагогічної 

майстерності. 

У лютому відбулося засідання обласної школи музичного керівника ДНЗ 

,,Упровадження ІКТ у формуванні музично-естетичного сприйняття” та обласної школи 

методистів, що відповідають за діяльність психологічної служби ,,Актуальні напрями та 

зміст психологічної служби в сучасній соціально-політичній ситуації в Україні”. 

Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти затверджено план 

заходів щодо розробки регіональної програми, методичного комплекту для дошкільних 

навчальних закладів інтегрованого курсу ,,Культура добросусідства” – це єдиний наскрізний 

інтегрований навчальний курс, що охоплює дітей на всіх ступенях освітньої піраміди – від 

дошкільних до вищих навчальних закладів. 

Проведено презентацію методологічних засад та основних принципів створення 

регіональної програми ,,Закарпатський віночок”, складової інтегрованого курсу ,,Культура 

добросусідства”, в роботі обласного науково-методичного семінару методистів 

районних(міських) управлінь(відділів) освіти, керівників опорних дошкільних навчальних 

закладів, голів методичних об’єднань педагогічних працівників. 27-28 квітня на базі 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти пройшла зустріч членів 

творчих груп із питань адаптації і подальшої апробації програм і посібників спеціального 

курсу виховної спрямованості „Культура добросусідства” в Закарпатській, Львівській, 

Одеській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій, Київській областях та м. Києві.  
Під час проведення авторського методичного семінару-тренінгу з 13 до 18 серпня 

спільно з авторами курсу „Культура добросусідства” вчителі початкових класів та вихователі 

дошкільних навчальних закладів області апробували активні та інтерактивні форми і методи 

викладання курсу „Культура добросусідства”, мали можливість познайомитись з 

особливостями тренінгової роботи з першокласниками. Також вчились на практиці 

знаходити розв’язок конфліктних ситуацій в дитячих колективах. Тренери вчили не тільки 

брати участь у тренінгах, а й навчали їх проводити з батьками та колегами. Корисним був 

досвід учителів-практиків з інших областей щодо викладання курсу „Культура 

добросусідства” у початковій школі, особливості проведення інтегрованих уроків у 

початковій школі з використанням спецкурсу. По закінченню авторського методичного 

семінару-тренінгу сертифікати отримали 25 вчителів початкових класів та 22 вихователі 

дошкільних навчальних закладів. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 №1/11-15422 і 

на виконання наказу департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 

09.12.2014 р. № 612 ,,Про адаптацію, апробацію та впровадження курсу ,,Культура 

добросусідства” з метою розвитку гуманітарної освіти, діалогу й толерантності серед дітей 

та дорослих, а також міжрегіонального співробітництва і формування громадянської 

ідентичності дітей та молоді, враховуючи рекомендації експертів Офісу Верховного комісару 

ОБСЄ у справах національних спільнот, із вересня 2015 року в 23-х перших класах у  

9 районах та 2 містах Закарпатської області проходить адаптація, апробація та впровадження 

курсу ,,Культура добросусідства”. 
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Апробація курсу у навчальних закладах області 

1 клас 

 

№ 

з/з 

Район Навчальні 

заклади 

Кількість 

класів 

Кількість педагогічних 

працівників 

1. Ужгород 4 7 6 

2 Берегівський район 2 2 2 

3. Чоп 1 1 1 

4. Мукачівський 

район 

1 1 1 

5. Хустський район 1 1 1 

6. Тячівський район 1 1 1 

7. м.Рахів 1 1 1 

8. Виноградівський 

район 

1 1 1 

9. Свалявський район 2 2 2 

10. Перечинський  

район 

2 2 2 

11. Ужгородський 

район 

1 1 1 

12 Міжгірський район 1 1 1 

13.  Воловецький район 1 1 1 

Всього  20 22 21 

 

Дошкільні навчальні заклади 

№ 

з/п 

Район Навчальні 

заклади 

Кількість педагогічних 

працівників 

 

1. Ужгород 5 5  

2 Мукачево 3 3  

3 Берегівський район 1 1  

4. Чоп 1 1  

5. Мукачівський район 1 1  

6. Хустський район 2 2  

7. Тячівський район 1 1  

8. м.Рахів 1 1  

9. Виноградівський район 2 2  

10. Свалявський район 1 1  

11. Перечинський район 1 1  

12. Ужгородський район 1 1  

13. Міжгірський район 1 1  

14.  Воловецький район 1 1  

15. Великоберезнянський район 1 1  

16. Іршавський район 1 1  

Всього 24 24  

 
За звітний період організовано науково-практичну конференцію вихователів 

дошкільних навчальних закладів, вихователів-методистів, завідувачів базових дошкільних 

навчальних закладів „Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в 

дошкільних навчальних закладах з угорською мовою навчання”. 
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Методисти кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти провели районний 

семінар-практикум ,,Виховання патріотизму і толерантності до людей різних 

національностей у контексті духовного розвитку особистості дітей дошкільного віку”. 

Упродовж року Всеукраїнський Фонд „Крок за кроком” розпочав реалізацію проекту 

„Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах” за підтримки Міжнародного 

фонду „Відродження”, який базується на результатах проекту „Центри підтримки батьків і 

дітей ромських громад Закарпаття”, що впроваджувався ВФ „Крок за кроком” у 2011-2012 

роках за ініціативи „Копачі Рома” програми „Раннє дитинство” Фонду Відкритого 

Суспільства та програми „Рома України” Міжнародного фонду „Відродження”. Актуальність 

проекту обумовлена складною ситуацією в сфері освіти ромів із наголосом на дошкільну 

освіту. 

У грудні 2014 року Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти та 

Всеукраїнським фондом „Крок за кроком” укладено угоду про спільну діяльність, предметом 

якої є створення організаційних умов, необхідних для реалізації заходів проекту „Поширення 

досвіду Центрів для батьків у ромських громадах”, що сприятиме реалізації положень 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 2012 – 2021 рр. (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р.), Указу Президента України 

„Про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 

меншини на період до 2020 року” (ухвалено 08.04.2013 р. № 201/2013), Закону України „Про 

освіту”, „Про дошкільну освіту”, державної національної програми „Освіта” („Україна ХХІ 

століття”). Передбачено реалізацію завдань проекту за напрямом „Співпраця з вищими 

педагогічними навчальними закладами”, що включатиме участь представників інституту в 

розробці та апробації навчального курсу „Освіта для соціальної справедливості” та інших 

заходах проекту. 

23 – 25 листопада та 6 – 7 лютого в м. Ужгороді проводилися навчально-практичні 

семінари за програмою „Впевнене батьківство” за участю директора Всеукраїнського фонду 

„Крок за кроком” Софій Н.З.; представників департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Закарпатської облдержадміністрації (Бабинець Ю.Ю, Сабадош М.В.); завідувача центру 

практичної психології та соціальної роботи ЗІППО Шевчук В.В.; методиста кабінету 

методики дошкільної, початкової та інклюзивної освіти ЗІППО Романчак О.О.; працівників 

управління освіти Ужгородської міської ради (Шляхта Н.М., Симкович М.О); завідувачів 

дошкільних навчальних закладів № 1, 18, 40 м. Ужгорода; заступників директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів; практичних психологів дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів, місцевих громад та інших громадських організацій 

(Волинської обласної організації ромів „Терне рома” (м. Луцьк); Черкаської обласної 

громадської організації „Романі рота” (м. Золотоноша, Черкаська область); Громадської 

організації Товариство ромів Закарпаття „Рома” (м. Ужгород); Закарпатського обласного 

Товариства ромів „Романі Чгіб” (м. Ужгород), що мають досвід роботи з дітьми дошкільного 

віку та їхніми батьками.  

Продовжувалася робота з наповнення сайту „Віртуальний дитячий садок „Дивокрай”.  

Метою сайту є ефективна співпраця батьків, педагогів, дітей; надання інструктивно-

методичної допомоги у забезпеченні рівних стартових можливостей щодо здобуття дітьми 

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. 

 

9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 

 

На виконання пріоритетів позашкільної освіти кабінет методики виховної та 

позашкільної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проводив 
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для директорів, заступників та методистів позашкільних навчальних закладів, керівників 

гуртків семінари, науково-практичні конференції, круглі столи, педагогічні аукціони, 

тематичні дискусії. Для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів відбувся 

методичний аукціон „Сучасні виховні технології в системі роботи організаторів виховного 

процесу в позашкільному навчальному закладі” (червень 2015 року), на базі ЗОЕНЦ 

проведено семінар методистів позашкільних навчальних закладів „Методична робота як 

засіб педагогічної підтримки та впровадження інноваційних технологій у навчально-

виховний процес позашкільної освіти” (вересень 2015 року). У рамках курсів підвищення 

кваліфікації керівників гуртків та методистів позашкільних навчальних закладів 

організовано розширену тематичну дискусію „Виховання як соціальна функція позашкільної 

освіти”; науково-практичну конференцію керівників гуртків позашкільних навчальних 

закладів „Креативна компетентність педагога – шлях до успіху”. 

Питання позашкільної освіти розглядалося на засіданні науково-методичної ради 

ЗІППО. Так, у грудні 2015 року слухалося питання „Про організацію роботи з проблем 

військово-патріотичного виховання у позашкільних навчальних закладах Іршавського 

району”. Вивченням питання охоплювались усі три позашкільні навчальні заклади: 

Іршавська районна станція юних техніків, Іршавська районна станція юних туристів, 

Іршавський районний будинок дитячої творчості. Закладами здійснюється науково-

методичний супровід національно-патріотичного виховання молодого покоління, 

формування високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до 

видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і 

конституційних обов’язків. 

На засіданні науково-методичної ради ЗІППО у грудні 2015 року було знято з 

контролю питання, яке вивчалось у 2014 році в Ужгородському районному центрі дитячої 

творчості „Методичний супровід організації виховної роботи у позашкільному закладі 

Ужгородського району”. На виконання рішення науково-методичної ради підготовлено 

методичний збірник з проблем патріотичного виховання. 

Методичний супровід здійснювався під час узагальнення досвіду роботи Ганущиної 

Світлани Іванівни, директора Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості „ПАДІЮН”, переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу „Джерело творчості” у 

номінації „Директорів позашкільного навчального закладу”, Шкріби Василя Михайловича, 

переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу керівників гуртків позашкільних навчальних 

закладів туристичного напряму „Джерело творчості”, директора Мукачівського центру 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. 

До банку даних інноваційних освітніх технологій внесено наступні напрями педагогів-

позашкільників: 

- програмованого навчання (Примак Віктор Тарасович, лауреат ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу керівників гуртків позашкільних навчальних закладів науково-

технічного напряму „Джерело творчості”, (у номінації „Комп`ютерні науки”), керівник 

гуртків Великоберезнянського районного центру позашкільної роботи з дітьми та 

юнацтвом); 

- проектних технологій (Ганущина Світлана Іванівна, директор Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості ”ПАДІЮН”, переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу директорів позашкільних навчальних закладів „Джерело 

творчості”;  

- інноваційних технологій (Буковецька Наталія Володимирівна, керівник гуртків 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, автор  

програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму біологічного профілю, 

„Юні іхтіологи-рибоводи”). 

Упродовж року науково-педагогічні працівники кафедри суспільно-гуманітарної та 

етико-естетичної освіти здійснювали науково-методичний супровід організації та 
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проведення занять суспільно-гуманітарного та етико-естетичного напрямку у системі 

позашкільної освіти.  

Педагогами позашкільних установ області у 2015 році розроблено шість методичних 

рекомендацій. Здійснювався методичний супровід діяльності масових заходів 

Ужгородського районного будинку дитячої творчості, зокрема, проведення художніх 

пленерів гуртківців, виставок дитячої творчості (малюнків, паперопластики, ляльки-мотанки, 

методичного аукціону). 

Із метою надання методичної та практичної допомоги здійснювались виїзди у 

Рахівський район, де проведено навчання-семінар новопризначених керівників гуртків 

позашкільних навчальних закладів, консультації педагогам, які атестуються. У 

Мукачівському районі надано методичну допомогу з напрямку організації літнього 

оздоровлення. 

 

 

VІ. Навчально-методична діяльність 
 

1. Здійснення комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників 

  
Комплексна освітня підготовка педагогічних працівників у 2015 році 

удосконалювалася і модернізувалася у відповідності з Указом Президента України від 25 

червня 2013 року №344/2013 „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року 

№ 686-р „Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року”.  

Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів концептуально 

орієнтована на реалізацію ціннісно-культурологічної парадигми, особистісно-орієнтованого 

та компетентнісного підходів, відповідно до яких учитель – не виконавець, а творець 

навчально-виховного процесу. В якості організатора творчого процесу вчителеві потрібно 

бути обізнаним із стратегією розвитку освіти, сучасними педагогічними концепціями, 

досягненнями педагогічної теорії і практики, відчувати актуальне в сучасних інноваціях та 

особистої активності. Тому головними цілями щодо підвищення кваліфікації, які 

реалізувалися в ЗІППО у 2014 – 2015 навчальному  році, були: 

- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі; 

- підвищення професійної кваліфікації педагогів; 

- оновлення змісту освіти на основі компетентнісного підходу; 

- ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики навчання та 

виховання; 

- поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і політичних знань 

учителів; 

- організація розробки стандартів освіти, підручників, методичних посібників, програм 

і допоміжних дисциплін; 

- організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів із проблем 

навчально-виховного процесу. 

Визначальними були принципи післядипломної освіти з позиції розвивального 

навчання: системність, неперервність, фундаментальність, гуманізація та гуманітаризація 

навчально-методичної діяльності. Такі підходи дозволяють реалізувати принципово нову 

методологію підвищення кваліфікації освіти, зорієнтовану на особистість учителя, запити 

школи, скеровану на інтелектуалізацію процесу навчання і виховання. При такому підході 

змішуються акценти з процесу передачі нормативного змісту післядипломної освіти в бік 

розвитку індивідуальних систем фахової підготовки. Це дозволяє реалізувати особистісно-

гуманістичну позицію, системне бачення педагогічної реальності, орієнтацію в предметній 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130686.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130686.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130686.html
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галузі, знання сучасних педагогічних технологій зарубіжного та інноваційного досвіду, 

формування креативних якостей, рефлексивної культури педагога. Основний наголос 

ставиться не на технологічно-інформаційні прийоми чи підходи, а пов’язане з 

інтелектуально-особистісним розвитком учителя, засвоєння ним нових наукових теорій і 

методологій, реалізацію розвивальної системи взаємодії вчителя з учнями. 

В основу цього процесу покладено такі основні завдання щодо виконання планів 

навчально-методичної роботи: 

– оптимізація змісту й обсягів навчально-виховного процесу на курсах підвищення 

кваліфікації; 

– розробка шляхів інтенсифікації навчального процесу на основі комплексного 

використання організаційних форм, методів і засобів активного навчання, 

використання передового досвіду вчителів-новаторів; 

– розширення світоглядної направленості навчального процесу в теоретичній і 

практичній підготовці вчителів; 

– удосконалення форм і методів методичного керівництва самостійної роботи 

слухачів, розробка оптимальних форм її планування, організації і контролю; 

– виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного 

досвіду вчителів-новаторів та інноваційних процесів управління навчально-

виховним процесом у школі; 

– розробка нових програм, навчальних і методичних посібників, підручників для 

освітянських закладів області; 

– організація та участь у семінарах, нарадах, круглих столах, школах педагогічної 

майстерності, науково-практичних конференціях; 

– координація й експертиза навчально-методичної роботи в освітянських закладах 

регіону. 

Ще одним важливим компонентом навчального процесу є його зміст, який зумовлений 

цілями і завданнями підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Специфічність змісту в 

системі підвищення кваліфікації у порівнянні з іншими ланками освіти в тому, що при 

підвищенні кваліфікації освітян провідною метою є не тільки осмислене засвоєння 

слухачами навчальної інформації, але і розвиток у них професійних умінь і навичок, обмін 

передовим досвідом, оперативне застосування отриманих знань у своїй практичній 

діяльності. 

Основними джерелами змісту у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є: 

– посадові кваліфікаційні характеристики; 

– директивні, нормативні документи про функціонування галузі науки; 

– передовий досвід. 

Практика показує, що формування нового педагога є основною умовою ефективної 

підготовки учнів до інноваційних процесів. Методичні служби області (інститут, рай(міськ), 

шкільні методкабінети) вносять значні зміни у роботу з навчання педагогів. Ці зміни 

спрямовані на перенесення пріоритету з інформативно-ретрансляційного навчання на 

особистісно-розвивальне. Розроблено моделі діяльності методичних служб щодо 

впровадження особистісно-розвивальної та компетентнісної технологій і підходів у роботі з 

педагогічними кадрами. 

В основу розробленої й успішно діючої системи підвищення кваліфікації педкадрів в 

інституті покладено принципи задоволення особистісних, соціальних потреб та 

неперервності навчання. Планування і прогнозування курсів підвищення кваліфікації 

відбувається знизу, з урахуванням запитів педагогічних працівників і відповідно до програми 

розвитку освіти області. Оновлено багатоваріантні навчальні плани та програми підвищення 

кваліфікації. У них передбачено в діагностико-аналітичному модулі роботу над випускними 

роботами та їх захистом, фахове та загальне анкетування, вхідне та вихідне діагностування 

рівня підготовки слухачів.  
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В інституті проводяться контрольні роботи у формі майстер-класів, перевагою яких є 

не тільки публічність, але і можливість коригувати розуміння окремих навчальних елементів 

для групи слухачів. 

Диференціації, індивідуалізації, оптимізації навчання сприяє те, що в інституті 

розроблені, поєднуються і запроваджуються різні його форми: очна, очно-заочна, 

дистанційна та кредитно-модульна. Раціонально поєднуються стаціонарні і виїзні курси, 

відповідно до потреб організовуються і проводяться проблемні та тематичні курси. У 2015 

році  різними формами підвищили свою кваліфікацію при інституті  4000 педагогічних 

працівників освітніх установ області із  36 напрямків. На виїзних курсах у 2015 р. підвищили 

кваліфікацію 344 педагогічних працівники, що складає  9% від загальної кількості. За очно-

заочною та дистанційною формами навчання підвищили кваліфікацію 785 педагогів, що 

становить 20% від загальної кількості. У 2015 році за окремою ліцензією пройшли навчання 

з охорони праці  педагогічні працівники та керівники освітніх установ області. 

 

Виконання плану підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників 

відділами (управліннями) освіти за 2011 – 2015 рр.: 

 

 

Виконання плану 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників області 

відділами (управліннями) освіти за 2014 – 2015 роки  (за категоріями слухачів) 

 

№ 

з/п 

 

Категорії слухачів 

 

2014 2015  

  

План 

 

Вико- 

нання 

% 

 

План Вико- 

нання 

% 

1. Директори загальноосвітніх 

навчальних закладів 

125 114 91% 92 103 112% 

2. Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  

125 150 120% 128 149 116% 

3. Резерв керівних кадрів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

25 16 64% 10 -  

4. Заступники директорів шкіл з 

виховної роботи 

50 50 100% 64 63 99% 

5. Учителі української мови і 

літератури 

300 293 98% 316 318 101% 

6. Учителі світової літератури, 

російської мови і літератури 

125 132 105% 126 105 83% 

7. Учителі художньої культури 25 21 84% 10 9 90% 

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 - - 383 - 

- 785 - 

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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8. Учителi угорської мови та 

інтегрованого курсу 

літератури 

(угорська та зарубіжна) 

50 44 88% 21 25 119% 

9. Учителі іноземної мови:       

 - англійської мови 150 162 108% 169 173 102% 

 - німецької мови 75 71 96% 74 59 80% 

 - французької мови 25 13 52% 31 33 1065 

10. Учителi румунської мови та 

інтегрованого курсу 

література (румунська та 

зарубіжна)  

- - - - - - 

11. Учителі математики 200 207 103% 223 226 101% 

12. Учителі фізики та астрономії 100 92 92% 62 68 110% 

13. Учителі інформатики 50 40 80% 47 44 94% 

14. Учителі географії, економіки 75 87 116% 64 69 109% 

15. Учителі історії, правознавства 150 127 85% 156 162 104% 

16. Учителі етики - - - - - - 

17. Учителі християнської етики - - - - - - 

18. Учителі біології та екології 125 111 96% 104 113 109% 

19. Учителі хімії 75 83 111% 79 69 87% 

20. Учителі трудового навчання 

(технології) та креслення 

100 89 89% 87 87 100% 

21. Учителі музичного мистецтва 50 40 80% 43 46 107% 

22. Учителі образотворчого 

мистецтва 

25 17 68% 37 37 100% 

23. Учителі фізичної культури 125 114 91% 137 131 965 

24. Учителі курсу ,,Захист 

Вітчизни” 

25 14 56% 21 18 86% 

25. Учителі ,,Основ здоров’я” 25 17 68% 15 15 100% 

26. Початкова освіта:       

 - учителі початкових 

класів 

700 718 102% 643 651 101% 

 - учителі початкових 

класів шкіл з мовами навчання 

національних меншин 

75 86 114% 80 97 1215 

27. Шкільні бібліотекарі 75 72 96% 65 75 115% 

28. Педагоги-організатори 75 64 85% 59 57 97% 

29. Вихователі:        

 - вихователі  

ЗОШ-інтернатів 

50 50 100% 85 79 93% 

 - вихователі ГПД 150 181 121% 199 181 91% 

 - вихователі  

спецшкіл-інтернатів 

- - - - - - 

30. Учителі-дефектологи 

спеціальних шкіл-інтернатів 
- - - 22 25 114% 

31. Учителі-логопеди  - 2 - 4 - - 

32. Педагогічні працівники 

класів/груп інтегрованого 

навчання загальноосвітніх 

(дошкільних) навчальних 

25 18 72% 13 24 185% 
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закладів ,,Впровадження 

інклюзивної моделі освіти для 

дітей з особливими 

потребами” 

33. Методисти позашкільних 

навчальних закладів 

25 12 48% 9 3 33% 

34. Керівники гуртків 

позашкільних навчальних 

закладів 

100 132 132% 92 96 104% 

35. Практичні психологи та 

соціальні педагоги 

75 75 100% 82 84 1025 

36. Дошкільна освіта:       

 - завідувачі дошкільних 

закладів  

75 76 101% 104 95 91% 

 - вихователі дошкільних 

закладів 

375 410 109% 427 411 96% 

 - музичні керівники дошкільних 

закладів 

- - - - -  

 

 
Разом 4000 4000 100% 4000 4000 100% 

 Посадові особи з охорони 

праці 
650 786 121% 575  771 134% 

 

Співвідношення педагогічних працівників області до кількості, 

що підвищили кваліфікацію у 2015 році 

Керівники навчальних закладів 

№ 

з/п 
Категорія слухачів 

Загальна 

кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 1. Директори ЗНЗ 555 103 

 2. Заступники директорів з навчально-

виховної роботи ЗНЗ 

643 149 

 3. Заступники директорів шкіл з виховної 

роботи 

 283 63 

 

 

Загальна кількість працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 
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Учителі предметів суспільно-гуманітарного циклу 
 

№ 

з/п 

Категорія слухачів Загальна кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 1. Учителі української мови і 

літератури 

1761 318 

 2. Учителі  зарубіжної літератури, 

російської мови 

777 105 

 3. Учителі історії, правознавства  1081 162 

 

 

 

Учителі іноземних мов  та мов національних меншин 
 

№ 

п/п 

Категорія слухачів Загальна 

кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 1. Учителi угорської мови  187  25 

 2. Учителі англійської мови 1127 173 

 3. Учителі німецької мови 421 59 

 4. Учителі французької мови 185 33 

 

 

 

Загальна кількість працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 

Загальна кількість працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 
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Учителі предметів природничо-математичного циклу 
 

№ 

з/п 

Категорія слухачів Загальна кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 1. Учителі математики 1327 226 

 2. Учителі фізики та астрономії 506 68 

 3. Учителі інформатики 347 44 

 4. Учителі географії та основ економіки 477 69 

 5. Учителі біології та екології 714 113 

6. Учителі хімії 490 69 
 

 
Учителі ,,Основ здоров’я”, трудового навчання,  

фізичної культури та естетичного циклу 
 

№ 

з/п 

Категорія слухачів Загальна кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 1. Учителі ,,Основ здоров’я” 189 15 

 2. Учителі трудового навчання 

(технології) та креслення 

634 87 

 3. Учителі музичного мистецтва 372 46 

 4. Учителі образотворчого мистецтва 213 37 

 5. Учителі фізичної культури 796 131 

 

 

Загальна кількість працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 

Загальна кількість 
працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 
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Учителі початкових класів, педагоги-організатори, шкільні бібліотекарі 
 

№ 

з/п 

Категорія слухачів Загальна кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 1. Учителі початкових класів 3875 651 

 2. Учителі початкових класів шкіл з 

мовами навчання національних 

меншин 

502 97 

 3. Шкільні бібліотекарі 530 75 

 4. Педагоги-організатори 511 57 

 

 
 

Вихователі, керівники гуртків позашкільних навчальних закладів, практичні психологи 
 

№ 

з/п 

Категорія слухачів Загальна кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

 1. Вихователі ЗОШ-інтернатів 266 79 

 2. Вихователі ГПД 956 181 

 3. Керівники гуртків 

позашкільних навчальних 

закладів 

1115 96 

 4. Практичні психологи та 

соціальні педагоги 

771 84 

 

 

 

Загальна кількість 
працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 

Загальна кількість 
працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 
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Завідувачі, вихователі дошкільних закладів 
 

№ 

з/п 

Категорія слухачів Загальна кількість 

працівників 

Кількість 

працівників, що 

підвищили 

кваліфікацію 

1. Завідувачі ДНЗ 495 95 

 2. Вихователі дошкільних закладів 2799 411 

 

 

 

 

 

 

Завідувачі дошкільних закладів  

Загальна кількість працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 

Вихователі дошкільних закладів 

Загальна кількість працівників 

Кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію 
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В інституті продовжується практика тижневого навчання педагогів за 40-годинною 

програмою.  

Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  

які навчалися за 40-годинною програмою у 2014 – 2015 рр. 

(кількість груп, слухачів та наповнюваність груп) 

 

№ 

з/п 

Категорії слухачів 

 

Кількість 

груп 

Кількість 

слухачів 

Наповнюваність 

груп 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1. 1 Навчання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій слухачів 

курсів  

11  11 265  224 24 20 

2.  Навчання ,,Я – моє 

здоров’я – моє життя” 

1 1 16 18 16 18 

3.  Навчання ,,Дорослішай 

на здоров’я” 

1 1 11 12 11 12 

4.  Навчання ,,Рівний – 

рівному” 

- 1 - 21 - 21 

5.  Навчання 

нформаційно-

комунікаційних 

технологій 

педагогічних 

працівників 

11  5  286 96 26 19 

6.  Навчання керівників 

методичних об’єднань  

класних керівників 

1 - 31 - 31 - 

7.  Навчання асистентів 

учителів 

,,Упровадження 

інклюзивної моделі 

освіти для дітей з 
особливими 

потребами” 

1 2 29 53 29 26 

 

І надалі залишається гострою проблема підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, які викладають навчальні дисципліни не за спеціальністю. В інституті 

розроблена система проходження підвищення кваліфікації не за спеціальністю. Усі слухачі 

курсів різних форм навчання мають можливість підвищити кваліфікацію з одного (двох) 

предметів не за спеціальністю в очно-заочній формі під час проходження курсів за 

спеціальністю. 2015 року не за  спеціальністю пройшли  курси   1227 слухачів.  

 

Кількість слухачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації у 2014 – 2015 році  

 (не за спеціальністю) 

№ з/п Категорії слухачів Виконання 

  2014 2015  

1. Директори загальноосвітніх навчальних закладів   
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2. Заступники директорів з навчально-виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів  

1  

3. Резерв керівних кадрів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

  

4. Заступники директорів шкіл з виховної роботи 1  

5. Учителі української мови і літератури 35 53 

6. Учителі світової літератури 35 85 

7. Учителі російської мови і літератури 3  

8. Учителі художньої культури 79 87 

9. Учителi угорської мови та інтегрованого курсу 

літератури (угорська та зарубіжна) 

3 3 

10. Учителі іноземної мови:   

 - англійської мови 18 20 

 - німецької мови 10 8 

 - французької мови 3 7 

11. Учителi румунської мови та інтегрованого курсу 

література (румунська та зарубіжна)  

   

12. Учителі математики 40 21 

13. Учителі фізики та астрономії 26 29 

14. Учителі інформатики 71 86 

15. Учителі географії 39 27 

16. Учителі економіки 8 21 

17. Учителі історії  26 28 

18. Учителі правознавства 2 3 

19. Учителі етики 19 34 

20. Учителі християнської етики 3 7 

21. Учителі біології та екології 32 34 

22. Учителі хімії 29 34 

23. Учителі трудового навчання (технології) та 

креслення 

69 104 

24. Учителі музичного мистецтва 26 21 

25. Учителі образотворчого мистецтва 48 51 

26. Учителі фізичної культури 17 24 

27. Учителі курсу ,,Захист Вітчизни” 47 58 

28. Учителі ,,Основ здоров’я” 97 104 

29. Початкова освіта:   

 - - учителі початкових класів 35 51 

 - - учителі початкових класів шкіл з мовами навчання 

національних меншин 

6 3 

30. Шкільні бібліотекарі 9 9 

31. Педагоги-організатори 9 11 

32. Вихователі:    

 - - вихователі ЗОШ-інтернатів 4 16 

 - - вихователі ГПД 46 58 

 - - вихователі спецшкіл-інтернатів   

33. Учителі-дефектологи спеціальних шкіл-інтернатів 1 2 

34. Учителі-логопеди    

35. Педагогічні працівники класів/груп інтегрованого 

навчання загальноосвітніх (дошкільних) навчальних 

закладів ,,Упровадження інклюзивної моделі освіти 

 2 
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Розроблена і впроваджується належна система взаємодії методичних служб усіх рівнів: 

інститут післядипломної педагогічної освіти – міські та районні методслужби – методичні 

служби навчальних закладів. Найбільш ефективний методичний арсенал впроваджується в 

організацію і навчання педагогів області. Роль взаємодії інституту з методичними службами 

районів (міст) відображена у виконанні плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників області. 
 

Виконання плану підвищення кваліфікації педпрацівників області  

за 2014 – 2015 роки (по районах, містах) 
 

№з

/п 

Райони, міста 

 

План Виконання % 

2014 2015 2014 2015   2014 2015 

1.  м.Ужгород 322 262 319 267 99% 102% 

2.  м.Мукачево 219 259 205 260 94% 100,3% 

3.  м.Берегово 52 84 58 75 111% 89% 

4.  м.Хуст 84 86 76 81 90% 94% 

5.  м.Чоп 27 32 21 18 78% 56% 

6.  Берегівський район 151 208 141 193 93% 93% 

7.  Великоберезнян-

ський район 

87 86 84 78 96% 91% 

8.  Виноградівський 

район 

342 349 344 354 101% 101% 

9.  Воловецький район 107 104 94 80 88% 77% 

10.  Іршавський район 322 389 331 391 103% 100,5% 

11.  Міжгірський район 193 143 209 154 108% 108% 

12.  Мукачівський 

район 

251 268 255 269 102% 100,3% 

13.  Перечинський 

район 

88 120 93 123 106% 102% 

14.  Рахівський район 330 222 332 244 101% 110% 

15.  Свалявський район 159 150 163 144 103% 96% 

16.  Тячівський район 568 536 573 552 101% 103% 

17.  Ужгородський 

район 

215 200 204 197 95% 98% 

18.  Хустський район 236 299 247 316 105% 106% 

19.  ПТНЗ 64 61 65 64 101% 105% 

20.  Школи обласного 

підпорядкування 

(школи-інтернати) 

85 48 86 54 101% 112% 

21.  Інші заклади 98 84 100 86 100% 102% 

 Разом 4000 4000 4000 4000 100% 100% 

для дітей з особливими потребами” 

36. Керівники гуртків позашкільних навчальних 

закладів 

32 31 

37. Практичні психологи та соціальні педагоги 8 8 

38. Дошкільна освіта:   

 - - завідувачі дошкільних закладів   43 

 - - вихователі дошкільних закладів 33 44 

 - - музичні керівники дошкільних закладів   

 Разом 970 1227 
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У 2015 році навчання посадових осіб з питань охорони праці пройшли 771 працівник. 

 

2. Упровадження сучасних форм підготовки кадрів, дистанційного навчання, 

самоосвіти тощо 

 

Центр ЗНО, інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання  працює над 

удосконаленням дистанційної форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

області. Комплектування груп відбувалося у лютому, березні та серпні поточного року. 
2015 року працівниками центру: 

– продовжувалася робота над розробкою структури і змісту навчально-методичного і 

дидактичного забезпечення навчального процесу за дистанційним навчанням; 

– розробляли електронні варіанти лекцій; 

– підготовлено і затверджено зміни до положення і методичні рекомендації щодо 

механізму впровадження системи дистанційного навчання післядипломної педагогічної 

освіти в області, яка передбачає якісну оцінку рівня потенційних слухачів курсів, які 

бажають підвищувати кваліфікацію за технологіями дистанційного навчання; 

– продовжувалася робота з наповнення  комплектів методично-дидактичного 

забезпечення дистанційного навчання обраних категорій слухачів; 

– проводилося систематичне інформування вчителів області про дистанційну форму 

підвищення кваліфікації через фаховий журнал „Освіта Закарпаття”, газету „Слово вчителя”, 

обласні семінари, шляхом читання лекцій всім категоріям слухачів; 

Групи комплектувалися згідно з поданими замовленнями з районних (міських) відділів 

(управлінь) освіти та у відповідності до Положення про організацію дистанційного 

підвищення кваліфікації в післядипломній педагогічній освіті. Навчання здійснювалося за 

навчально-тематичними планами, складеними відповідно до типових навчальних планів.  

За даною формою курсової підготовки у 2015 році 41 педагог області пройшов 

навчання, ще 27 завершать курсову підготовку у січні 2016 року. 

Формами звітності та контролю за якістю навчання слухачів є анкетування, вхідне та 

вихідне комп’ютерне діагностування, майстер-клас, комплексний екзамен та захист 

випускних робіт.  

З метою впровадження новітніх форм підвищення кваліфікації педагогів науково-

педагогічними працівниками інституту розроблено та затверджено на засіданні вченої ради 

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

,,Положення про елементи кредитно-модульної системи неперервного підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Закарпатської області”. 

Кредитно-модульна система підвищення кваліфікації педагогічних працівників – це 

інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 

протягом усього професійного життя, за якої у міжатестаційний період поряд з обов’язковим 

проходженням курсової підготовки один раз на п’ять років особливе місце займає 

самоосвітня діяльність педагога та його участь у різних формах навчально-методичної та 

науково-методичної роботи у міжкурсовий період 

Запровадження в ЗІППО елементів кредитно-модульної системи неперервного 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників спрямоване на сприяння більш ефективній 

та комфортній підготовці педагогічного працівника до атестації. 

 

3. Методичне забезпечення навчального процесу  

 

Методичне забезпечення навчального процесу у 2015 році в Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти базувалося на глибокому аналізі функціональних 

елементів системи та системи в цілому, ефективному управлінню її якістю. Структурні 

підрозділи інституту планово і цілеспрямовано працювали над методичним забезпеченням 

системи післядипломної педагогічної освіти регіону, підвищенням кваліфікації керівних 

кадрів і педагогічних працівників освіти Закарпаття. Основними завданнями, які 

вирішувалися, були: 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 

їхньої 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; координація діяльності та надання науково-

методичних консультацій районним (міським) методичним службам; аналіз, узагальнення і 

поширення педагогічного досвіду та педагогічних інновацій.  

 

Виконання педагогічного навантаження  

на курсах підвищення кваліфікації за 2015 рік 
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План і виконання навчального навантаження кафедр інституту у 2015 році 
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Кафедра 
природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 
технологій 

Заплановано 
636 462 88 578 292 212 316 250 392 630 3856 266       4122 

Виконано 
674 486 114 310 244 122 387 250 272 263,5 3122,4 313,8 105,31 84 60 3685,51 

Виконано у % від 

загальної к-ті 22,7 56,7 14,8 63,7 19,5 19 21 25 24,5 23 26 29 37 15 20 25,8 

Кафедра 

суспільно-

гуманітарної та 
етико-естетичної 

освіти 

Заплановано 
650 532 106 92 154 396 166 200 234 372 2902 188       3090 

Виконано 
576 92 128 46 294 140 306 200 216 252,4 2250,8 312,5 64,61 304,9 140 3072,81 

Виконано у % від 

загальної к-ті 
19,4 10,7 16,7 9,5 23,5 21,7 16,7 20 19,5 22 18,7 29 22 54 46,6 21,5 

Кафедра 

педагогіки та 

психології 

Заплановано 
798 414 280 88 136 160 204 250 306 774 3410 202       3612 

Виконано 
832 206 192 80 264 184 515 250 319 263,3 3105,5 208,9 17,64 85 40 3457,04 

Виконано у % від 

загальної к-ті 
28 24 25 14,5 21 28,5 28 25 28,7 23 25,8 19 6 15 13 24 

Кафедра 

менеджменту та 
інноваційного 

розвитку освіти 

Заплановано 
984 96 366 208 396 218 638 300 356 592 4154 248       4402 

Виконано 
878 72 332 50 450 198 624 300 301 348,8 3552,9 247 99,14 86,41 60 4045,43 

Виконано у % від 

загальної к-ті 29,6 8,4 43 10 36 30,7 34 30 27 30,8 30 23 34,6 15 20 28 

Всього: Заплановано 
3068 1504 840 966 978 986 1324 1000 1288 2368 14322 904 0 0 0 15226 

Виконано 
2960 856 766 486 1252 644 1831 1000 1109 1128 12031,6 1082,2 286,7 560,31 300 14260,79 
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Виконання навчального навантаження педагогічними працівниками та запрошеними лекторами на курсах 

підвищення кваліфікації  у 2015 році 

      
Педагогічні працівники 

 

Запрошені лектори 

Всього за рік  З оплатою 
Не за 

спеціальністю 

Разом оплачених 

годин  
Разом оплачених годин 

12012 9115 1676 10791 
 

2968 

      
Загальне навчальне навантаження на курсах підвищення кваліфікації  у 2015 році 

Науково-педагогічні 

працівники 

Педагогічні 

працівники 

Запрошені 

лектори 
Всього 

  14260,79 10791 2968 28019,79 

  50,89% 38,51% 10,59% 100% 

  

      
      

Виконання навчального навантаження педагогічними працівниками та запрошеними лекторами на курсах 

підвищення кваліфікації з охорони праці посадових осіб у 2015 році 

 
     Педагогічні 

працівники інституту 
Запрошені лектори Всього 

   664 1192 1856 

   35,77% 64,22% 100% 
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Серед основних напрямів навчально-методичної діяльності кабінету методики 

викладання природничо-математичних дисциплін є виявлення, вивчення, узагальнення і 

впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-новаторів і інноваційних 

технологій; організація й участь у семінарах, нарадах, круглих столах, школах педагогічної 

майстерності, науково-практичних конференціях; розробка нових програм, навчальних і 

методичних посібників, підручників для освітянських закладів області. 

Особлива увага в роботі працівниками кабінету приділялася якісному впровадженню 

вимог нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у навчально-

виховний процес із предметів природничо-математичного циклу. З цією метою було 

проведено низку заходів:  

– обласну науково-практичну конференцію вчителів природничо-математичних 

дисциплін; 

– інструктивно-методичні наради „Розвиток професійної компетентності вчителів 

біології та екології у контексті реалізації нового державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти” та „Актуальні питання організації навчально-

виховного процесу та викладання хімії в навчальних закладах області у 2015/2016 

н. р.”; 

– обласний науково-методичний семінар, де обговорювалися проблеми змістового та 

методичного забезпечення викладання хімії (зокрема у 7 класах) за новими 

програмами та підручниками; 

– обласний науково-практичний семінар для керівників районних (міських) 

методичних об’єднань вчителів географії та учителів, які проводять апробацію 

підручників для 6-го класу з цього предмета; 

– круглий стіл „Упровадження нових програм з біології (6 – 7 класи): основні 

виклики та шляхи їх подолання” з методистами та керівниками методоб’єднань із 

біології міських (районних) управлінь (відділів) освіти; 

– зустріч представників географічної громадськості краю та учителів географії 

окремих шкіл області, на базі яких (відповідно до наказу МОН України) 

здійснюється апробація підручників з географії, з авторами підручників та 

представниками провідних видавництв шкільної продукції України (ТОВ 

„Видавництво Генеза”; ТОВ „СИЦИЯ”, ДНВП „Картографія”); 

– лекційні заняття, практичні заняття, майстер-класи, тематичні дискусії, випускні 

роботи (у формі методичних комплектів до уроків у 7 класі), де йшлося про 

особливості викладання предметів відповідно до нової програми (на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу); 

– здійснено з метою відбору якісного навчально-методичного забезпечення для 7 

класу загальноосвітніх навчальних закладів в основній школі експертизу 

електронних версій оригінал-макетів підручників з біології. 

Працівники кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін 

проводили науково-методичні консультації для вчителів області з питань викладання 

предметів та якісної підготовки методичних матеріалів, що подаються вчителями-

предметниками на розгляд науково-методичною радою ЗІППО, індивідуальні консультації 

щодо підготовки екологічних проектів. Надавалася методична допомога з питань навчально-

методичного забезпечення з біології та екології в умовах полі етнічного середовища, 

організації роботи шкільних кабінетів математики, фізики, хімії та вивчення ефективності 

його діяльності, вивчення та надання методичної допомоги вчителям хімії, математики, 

фізики у використанні на уроках ІКТ, навчально-методичного забезпечення з інформатики, 

упровадження нової програми з інформатики у 4-х та 7-х класах. 

Сучасна школа вимагає від учителя нових підходів до викладання предметів на 

забезпечення потреб дитини. Працівники кабінету виховної та позашкільної роботи 

удосконалювали методики викладання предметів та методики діяльності гуртків у 

позашкільних навчальних  закладах. 
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У навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів трудового 

навчання (технології) та креслення, учителів предмета „Захист Вітчизни” та предмета 

„Основи медичних знань”, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів уведено 

лекції та практичні заняття з питань впровадження Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, 

наказу Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Рекомендацій щодо порядку 

використання державної символіки в навчальних закладах України”; Програм патріотичного 

виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України; методичних 

рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2015/2016 

навчальному році.  

Відповідні зміни внесено до тематики виступів слухачів курсів на конференціях з 

обміну досвідом роботи, тематики випускних робіт. Уведено нові форми роботи, зокрема, 

„віртуальні заняття”, аукціон ідей, використання методу проектів у викладанні варіативних 

модулів на уроках трудового навчання (та технології). 

Методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи (Кузьма В.М.) брала 

участь у роботі методоб’єднання керівників гуртків Тячівського будинку дитячої та 

юнацької творчості, Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості, 

Іршавської районної станції юних туристів та методичному дні для педагогічних працівників 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.  

Систематично надавалася методистами кабінету методики виховної та позашкільної 

роботи методична допомога з підготовки матеріалів, що подаються вчителями-

предметниками та працівниками позашкільних навчальних закладів на розгляд науково-

методичною радою ЗІППО. Науково-методичною радою інституту схвалено методичний 

посібник для вчителів трудового навчання – „Створення умов для творчої самореалізації на 

уроках трудового навчання”, Сег С.Л., учитель трудового навчання Великоберезнянського 

МНВК. Підготовлено на розгляд науково-методичною радою інституту у грудні 2015 року 

методичний посібник „Практична складова трудового навчання – основа формування 

компетенцій школярів”, Русин Е.М., учитель трудового навчання Ужгородської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів №8. 

Упродовж навчального року проводилися консультації для вчителів області з питань 

викладання предметів та керівників гуртків з питань діяльності позашкільних навчальних 

закладів. 

Надано методичну допомогу вчителям трудового навчання загальноосвітніх 

навчальних закладів Хустського району з питань реалізації нових навчальних програм з 

предмета „Трудове навчання” у 5 – 9 класах за новими Державними стандартами. 

Методистами інституту підготовлено навчально-методичний супровід вивчення 

іноземної мови (англійської, німецької, французької) у 2015/2016 н.р. (методичні 

рекомендації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http:// www.zakinppo.org.ua 

Розроблено проект „Праксеологічний підхід до реалізації Державної навчальної програми з 

іноземної мови (англійська мова)” з участю вчителів англійської мови Закарпатської області, 

котрі проходили курси підвищення кваліфікації в ЗІППО (Баяновська М.Р., завідувач 

кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, Тріфан М.С., методист кабінету 

методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін, Пеггі 

Волтон, волонтер Корпусу Миру США). 

Здійснено оновлення питань для контролю знань слухачів курсів вихователів шкіл-

інтернатів та груп продовженого дня.  

Підготовлено та розміщено на сайті інституту методичні рекомендації „Навчально-

методичне забезпечення навчання грамоти першокласників з вадами інтелекту згідно з 

державними стандартами освіти”. 

У вересні – жовтні методист кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти 

Гаяш О.В. надавала методичну допомогу вчителям інклюзивного, індивідуального навчання, 

http://www.zakinppo.org.ua/
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асистентам учителів в організації роботи з дітьми з особливими потребами м. Мукачево, 

Мукачівського, Іршавського та Хустського районів. 

Науково-педагогічними працівниками надавалася методична допомога вчителям, які 

здійснюють апробацію підручників для учнів 3 класів. Оновлено базу презентаційних 

матеріалів для педагогічних працівників з навчально-методичної діяльності та надавалась 

методична допомога з питань упровадження Державного стандарту, забезпечення 

наступності дошкільної та початкової освіти в межах функціонування освітніх округів. 

Науково-педагогічні працівники кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної 

освіти упродовж року створили базу презентаційних матеріалів – наочних додатків до 

лекцій, семінарських, практичних занять, електронну бібліотеку для навчально-методичного 

забезпечення суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін  

Баяновською М.Р. (у співавторстві) розроблено навчально-методичне забезпечення до 

регіональної програми роботи гуртків за напрямом – іноземні мови „Іншомовне 

краєзнавства”, ст. викладачем Жабляк М.Д. (у співавторстві) видано методичні рекомендації 

з художньо-естетичних дисциплін на 2015 рік, навчально-методичний посібник „Практичне 

використання ІКТ у галузі „Мистецтво”. 

Науково-педагогічні працівники кафедр надавали науково-методичну допомогу 

вчителям, керівникам методичних об’єднань із предметів інваріантної складової та 

методистам районних (міських) методичних кабінетів районних (міських) відділів 

(управлінь) освіти. 

Методистами кабінету освіти національних спільнот систематично надавалася 

методична допомога вчителям, які здійснюють апробацію підручників з української, 

угорської, румунської мов та літературного читання, які викладають угорську мову у 

початкових та старших класах у школах з українською мовою навчання, проводилося 

консультування педагогічних працівників шкіл, де переважна більшість учнів ромської 

народності. 

Упродовж навчального року проводились консультації для вчителів області з питань 

викладання предмета „Основи здоров’я”. 

 

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

 

На виконання плану роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти на 2015 рік, погодженого департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

Закарпатської облдержадміністрації, схваленого вченою радою Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти (протокол № 5 від 23.12.2014 р.), методистами та 

науково-педагогічними працівниками у першому кварталі цього року проведено семінари, 

конференції, наради та різні методичні заходи. Для науково-методичних заходів, що 

проводились упродовж першого кварталу, є характерним питання роботи вчителів з 

обдарованими учнями в сучасних умовах та обласних шкіл педагогічної майстерності. 

У січні – березні 2015 року проведено інструктивно-методичні наради керівників 

команд „Особливості роботи вчителів-предметників з обдарованими учнями в сучасних 

умовах з англійської, німецької, французької мов, географії, екології, української мови і 

літератури, астрономії, історії, математики, хімії, біології, інформатики, румунської мови і 

літератури, фізики, угорської мови і літератури, інформаційних технологій, економіки, 

правознавства” (організатори: Тріфан М.С., Буксар І.О., Рацюк О.І., Глюдзик Г.Б., Бокоч 

О.С., Петечук K.M., Гнаткович Т.Д., Опачко О.І., Гайналій Л.І., Шимон Ю.Ю., Голомб О.M., 

Шаркадій І.В., Сергійчук Ю.П., Браун С.Л., Тяскайло Г.І.) У лютому відбулося засідання 

обласної школи музичного керівника ДНЗ „Упровадження ІКТ у формуванні музично-

естетичного сприйняття” (керівники: Романчак О.О., Баяновська М.Р., Жабляк М.Д.) та 

обласної школи методистів, що відповідають за діяльність психологічної служби „Актуальні 

напрями та зміст психологічної служби в сучасній соціально-політичній ситуації в Україні” 

(керівники: Шевчук В.В., Січка В.І., Бабинець Б.В.). 
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У лютому – березні надавалася методична допомога вчителям, які здійснюють 

апробацію підручників з угорської, румунської мови і літератури для учнів 6 класів ЗНЗ з 

мовами національних меншин Тячівського району (Сергійчук Ю.П.) та з питань реалізації 

нових навчальних програм з трудового навчання (Тяскайло Г.І.). Також у першому кварталі 

проведено науково-практичні та інструктивно-методичні семінари: „Підготовка школярів до 

ЗНО з математики” (організатор Петечук К.М.), „Питання роботи шкільних бібліотек” 

(організатор Турок К.Ю.), „Методичні рекомендації МОН з іноземних мов щодо завершення 

2014/2015 н.р.” (організатори: Тріфан М.С., Рацюк О.І., Буксар І.О.)”, „Упровадження нової 

програми з інформатики у 2 – 3 класах” (організатори: Шаркадій І.В., Орос В.М., Хома Н.І., 

Гордуз Н.О., Кірик М.Ю.), „Діти ромського походження і/або учні з несприятливими 

умовами проживання. Проблеми організації навчання 10 – 14-річних дітей-ромів” 

(організатори: Сергійчук Ю.П., Герцог Ю.В., Шін Й.Б.). Також у березні проведено дві 

науково-практичні конференції: „Сучасні підходи до формування ціннісного ставлення 

особистості до здорового способу життя” (організатори: Качур Б.М., Лазар І.В., Сивохоп 

В.І.) та „Актуальні проблеми викладання природничо-математичних дисциплін у сучасній 

школі” (організатори: Химинець В.В., Петечук В.М., Орос В.М.). 

Методичні заходи, що проводилися у першому кварталі 2015 року, пройшли на 

достатньому і високому науково-методичному рівні, при високій активності учасників, 

оперативно висвітлювалися в засобах масової інформації області та всеукраїнського рівня. 

У квітні проведено інструктажі/навчання відповідальних за зовнішнє незалежне 

оцінювання в районах/містах, тренерів з підготовчих старших інструкторів, уповноважених 

осіб з досвідом роботи та без досвіду роботи (організатори: Павлович-Іліньо З.В; Меленевич 

І.М.). 

У другому кварталі проведено низку науково-методичних семінарів, у тому числі у 

формі вебінарів: „Творчий підхід до організації роботи ГПД” (організатор Гаяш О.В.), 

„Актуальні питання апробації підручників географії для 6 класу” (організатор Глюдзик Г.Б.), 

„Особливості проведення ДПА у 4 класах шкіл з мовами навчання національних меншин” 

(організатор Сергійчук Ю.П.), „Формування почуття національної гідності та виховання 

національної свідомості на уроках історії та у позаурочній роботі” (організатор Шимон 

Ю.Ю.), „Аналіз проблеми ринку праці та професійно-технічної освіти” (організатори: Шін 

Й.Б; Габода Б.В.), „Європа у школі – 2” (організатори: Басараб М.М., Іваць О.І.), „Сприяння 

розвитку міжкультурної освіти в Україні” (організатор Палько Т.В.), „Формування 

готовності учнів основної та старшої школи до профільного та професійного 

самовизначення” (організатор Тяскайло Г.І.), „Особливості викладання математики з 

використання інформаційно-комунікаційних технологій” (організатори: Петечук В.М., 

Петечук К.М.), „Сучасні підходи до організації трудового виховання в дошкільних 

навчальних закладах області” (організатори: Романчак О.О., Рего Г.І.); „Методика 

викладання природознавчих дисциплін у загальноосвітній школі”. „Проблемно-орієнтовне 

навчання” (організатори: Шін Й.Б., Габода Б.Б.), „Національно-патріотичне виховання” 

(організатор Сивохоп В.І.), „Особливості змістового та методичного забезпечення 

викладання хімії за новими програмами та підручниками у 7 класі” (організатор Голомб 

О.М.), „Формування життєвої компетенції учнів шляхом використання практично-

орієнтованих завдань на уроках фізики та астрономії” (організатор Гайналій Л.І.), „Аналіз 

роботи районних, міських методкабінетів за 2014/2015 н.р.” (організатори: Палько Т.В., 

Лазар І.В.). 

Також у другому кварталі проведено моніторингове дослідження якості підручників у 2 

та 5 класах шкіл з мовами національних меншин (відповідальні: Турок К.Ю., Сергійчук 

Ю.П.), школу учителя 1 – 4-х класів (організатори: Гордуз Н.О., Кірик М.Ю.), тренінг 

„Впровадження активних форм роботи у літніх мовних таборах” (організатори: Тріфан М.С., 

Буксар І.О., Рацюк О.І.), круглий стіл „Упровадження нових програм з біології (6 – 7 класи): 

основні виклики та шляхи їх подолання” (організатор Бокоч О.С.) та науково-практичні 

конференції „Духовні провідники Закарпаття ХХ – ХХІ століття: проблеми епістемології” 



121 

 

(організатор Баяновська М.Р.), „110 річниця від дня народження Юлія Боршош-Кум’ятського 

(1905 – 1978)” „Гір зелених я дитина…” (організатор Ходанич П.М.) 26 травня 2015 року 

проведено інструктивно-методичний семінар директорів позашкільних навчальних закладів 

„Розвиток професійної компетентності педагога як основа якісної позашкільної освіти” 

(організатори: Качур Б.М., Кузьма В.М.), 28 травня відбулося засідання обласної школи 

молодого методиста „Ведення ділової документації як необхідна складова роботи методиста” 

(організатори: Палько Т.В., Лазар І.В.). 

У другому кварталі проведено семінар завідувачів районних/міських методичних 

кабінетів „Аналіз роботи методкабінетів за 2014/2015 навчальний рік. Про підсумки ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад” (організатори: Палько Т.В., Петечук В.М., Лазар І.В., 

Райхель Г.Є.). 

У третьому кварталі проведено сімнадцять інструктивно-методичних нарад з 

педагогічними працівниками: методисти районних/міських методкабінетів, директори шкіл, 

заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи, голови методичних 

об’єднань. Характерними на цих заходах були питання особливості вивчення предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах області та методичні рекомендації МОНу щодо 

викладання предметів відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. 

Також 18, 20, 25 серпня проведено Школу учителя 1 – 4 класів для педагогів міста Хуст, 

Хустського, Іршавського та Тячівського районів (організатори: Гордуз Н.О., Кірик М.Ю.). 16 

вересня проведено семінар учителів початкових класів шкіл з мовами навчання національних 

меншин Берегівського району з питань організації навчально-виховного процесу за новими 

програмами та підручниками. 17 вересня відбулася школа педагогічної фахової майстерності 

методистів позашкільних навчальних закладів „Вплив діяльності методичної служби 

позашкільних навчальних закладів на неперервне підвищення кваліфікації педагогічно-

методичних працівників” (організатор Кузьма В.М.). Також у вересні відбулися науково-

методичний семінар „Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи” (організатор 

Баяновська М.Р.), школа педагогів індивідуального навчання „Особливості планування та 

організації індивідуального навчання дитини з особливими потребами” (організатор Гаяш 

О.В.) та надано методичну допомогу вчителям хімії у використанні на уроках ІКТ у 

Перечинському районі (організатор Голомб О.М.). 28 – 30 жовтня за участі наукових та 

педагогічних працівників проведено Міжнародну науково-практичну конференцію „Реалії та 

перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України”. 

У четвертому кварталі проведено низку інструктивно-практичних семінарів (у формі 

вебінарів): „Організація та проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної вправності „Бобер – 2015”, міжрегіональну онлайн-конференцію „Духовно-

естетичний розвиток особистості в контексті євроінтеграційних процесів” (організатор 

Баяновська М.Р.), обласну онлайн-Школу педагогічної майстерності „Конкурс „Учитель 

року”: грані педагогічної творчості” та обласні етапи конкурсів „Класний керівник року” та 

„Учитель року”.  

У листопаді на сайті інституту створено онлайн-Школу „Конкурс „Учитель року”: грані 

педагогічної творчості” (організатор Райхель Г.Є.), яка презентує майстер-класи, уроки, 

творчі завдання (проекти) переможців обласного та учасників третього туру Всеукраїнського 

конкурсу „Учитель року – 2015”.  

Центром практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти проведено 

навчально-методичні семінари, семінари-практикуми та інструктивно-методичні наради 

працівників психологічної служби області: 

- семінар практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів 

„Проблеми та шляхи попередження важковиховуваності учнів: психологічний аспект”; 

- інструктивно-методичну нараду методистів відділів (управлінь) освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які відповідають за діяльність 

психологічної служби, з теми: „Підсумки роботи психологічної служби в 2014/2015 

навчальному році та планування діяльності на 2015/2016 навчальний рік”; 
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- семінар практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів „Емоційне 

вигорання педагогічних працівників: психодіагностика та профілактика”. 

Серед заходів, проведених працівниками кабінету методики викладання природничо-

математичних дисциплін можна відзначити: 

- інструктивно-практичний семінар (у формі вебінару) з питань організації та проведення 

Міжнародного математичного конкурсу ,,Кенгуру – 2015” та Всеукраїнського фізичного конкурсу 

,,Левеня – 2015”; 

- обласну науково-практичну конференцію ,,Актуальні проблеми викладання 

природничо-математичних дисциплін у сучасній школі”; 

- обласний семінар-тренінг для вчителів географії ЗНЗ області, на базі яких проходить 

апробація фахових підручників, з авторськими колективами підручників з географії та 

представниками провідних видавництв шкільної продукції України; 

- науково-практичний семінар ,,Особливості викладання математики з використанням 

інформаційно-комп’ютерних технологій”; 

- обласний семінар-практикум „Актуальні питання апробації підручників з географії 

для 6 класу в ЗНЗ Закарпатської області”; 

- науково-практичний семінар (у формі вебінару) ,,Роль ІКТ у роботі з обдарованими 

учнями”; 

- обласний семінар-тренінг для вчителів ЗНЗ області, які викладають курс за 

вибором з економіки „Фінансова грамотність”; 

- обласну науково-практичну конференцію вчителів природничо-математичних 

дисциплін ,,Проблемно-пошукове навчання у процесі викладання природничо-математичних 

дисциплін”; 

- робота у складі фахового журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 

2015” у номінації „Хімія”. 

Протягом року працівниками кабінету методики викладання природничо-математичних 

дисциплін проведено низку заходів, спрямованих на реалізацію завдань з підвищення якості 

освіти природничо-математичної освіти в регіонів в умовах сьогодення: 

–  майстер-класи зі створення мультимедійних презентацій для вчителів природничо-

математичних дисциплін, використання мережевих технологій при організації позакласної 

роботи (9 заходів); 

–  інструктивно-методичні наради щодо роботи з обдарованими дітьми при проведенні 

олімпіад та участі у Міжнародних конкурсах „Кенгуру”, „Левеня”, „Бобер”, „Геліантус”  

(12 заходів); 

–  науково-практичні конференції (спільно з кафедрою природничо-математичних 

дисциплін та інформаційних технологій ЗІППО) для вчителів: ,,Актуальні проблеми 

викладання природничо-математичних дисциплін у сучасній школі” та ,,Проблемно-

пошукове навчання у процесі викладання природничо-математичних дисциплін” (2 заходи); 

–  науково-практичний семінар-вебінар ,,Впровадження нової програми з інформатики у 

2 – 3 класах”; 

–  семінари-тренінги для тренерів 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”  

(2 заходи); 

–  семінар-практикум учителів географії Закарпатської області з авторськими 

колективами підручників з географії та представниками провідних видавництв шкільної 

продукції України (ТОВ Видавництво „Генеза”, ТОВ „СИЦИЯ”, ДНВП „Картографія”); 

–  семінар ,,Актуальні питання з апробації підручників з географії для 6 класу в ЗНЗ 

Закарпатської області”. 

Працівники кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та етико-

естетичних дисциплін взяли активну участь у регіональному міжвузівському науково-
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методичному семінарі „Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін”, обласному семінарі методистів 

суспільствознавчих дисциплін районних (міських) методкабінетів відділів (управлінь) освіти 

та керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів історії та правознавства 

„Формування почуття національної гідності та виховання національної свідомості на уроках 

історії, правознавства та в позакласній роботі”, ІІ Міжрегіональній онлайн-конференції 

„Духовно-естетичний розвиток особистості у контексті євроінтеграційних процесів”, 

обласному семінарі методистів суспільствознавчих дисциплін районних (міських) 

методкабінетів відділів (управлінь) освіти та керівників районних (міських) методичних 

об’єднань учителів історії та правознавства „Формування почуття національної гідності та 

виховання національної свідомості на уроках історії, правознавства та в позакласній роботі”. 

Серед інших форм організації науково-методичної роботи, які активно 

впроваджувалися інститутом за звітний період, можна відзначити: іншомовні навчання-

тренінги для вчителів початкових класів та вчителів іноземної мови, які викладають у 

початкових класах, вебінари з дистанційного навчання вчителів французької мови (у рамках 

угоди між МОН України та посольством Франції в Україні), інструктивно-методичні наради 

,,Методичні рекомендації МОН з іноземних мов щодо завершення 2015/2016 н.р.”, обласний 

семінар ,,Організаційно-методичні підходи до вивчення іноземної мови у загальноосвітніх 

навчальних закладах області”, літню мовну школу для вчителів англійської мови, тренінги 

для учителів англійської мови у рамках угоди про спільну діяльність між Представництвом 

видавництва „Oxford University Press” та ЗІППО від 21.01.2013 року, Тренінги для учителів 

англійської мови за участі екзаменаційного департаменту Кембриджського університету, 

семінари-тренінги для вчителів англійської мови від міжнародного освітньо-методичного 

центру PEARSON-DINTERNAL, тренінги з методики викладання німецької мови за участі 

представників Видавництва Hueber, тренінги з методики викладання французької мови за 

участі представників видавництва „Haсhettе”, семінар-практикум для вчителів німецької 

мови за участі представників Гете Інституту за підтримки МОН України, інструктивно-

методичні наради методистів міських (районних) методкабінетів, відповідальних за 

викладання іноземних мов. 

Працівниками кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти упродовж року 

проведено засідання обласної школи музичного керівника ДНЗ „Упровадження ІКТ на 

музичних заняттях”, науково-практичний семінар-вебінар „Упровадження нової програми з 

інформатики у 2 – 3 класах”, „Основні вимоги щодо використання ІКТ у навчально-

виховному процесі сучасного дошкільного навчального закладу”, організовано навчання 

музичних керівників дошкільних навчальних закладів області за семінарсько-тренінговою 

системою у рамках науково-педагогічного проекту „Академія інноваційного розвитку 

освіти” – „Підготовка керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів до роботи за 

інноваційними освітніми технологіями”, обласний науково-методичний семінар методистів з 

дошкільної освіти районних (міських) методкабінетів „Сучасні підходи до організації 

трудового виховання у дошкільних навчальних закладах Закарпаття”, семінар-практикум для 

завідувачів дошкільних навчальних закладів Закарпаття „Роль керівника у впровадженні 

особистісно-орієнтованих технологій розвитку соціально-морального потенціалу дитини в 

умовах дошкільного закладу комбінованого типу”, районний семінар-практикум керівників 

дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів ,,Виховання патріотизму 

і толерантності до людей різних національностей у контексті духовного розвитку 

особистості дітей дошкільного віку”, науково-практична конференція „Сучасні підходи до 

організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах з угорською 

мовою навчання”, круглий стіл „Упровадження регіонального краєзнавства у 

полікультурному середовищі Закарпаття”. 

Із метою підвищення знань педагогів щодо забезпечення змісту освітньої лінії „Дитина 

в соціумі”, формування усвідомлення відмінностей між ключовими поняттями „родинно-

побутова компетенція” і „соціально-комунікативна компетенція”, сприяння розвитку 
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професійної майстерності під час планування послідовності реалізації завдань даної 

освітньої лінії, формування партнерських взаємин між педагогами проводився тренінг 

„Реалізація змісту Базового компонента за освітньою лінією „Дитина в соціумі”. Учасники 

семінару отримали консультацію від професора Одеського інституту з проблем зору та 

офтальмології Віри Іванівни Сердюченко, яка відвідала дошкільний навчальний заклад з 

метою обстеження та надання консультацій педагогам, батькам щодо роботи з дітьми, які 

мають вади, важкі патології зору. 

Уперше вдосконалення професійного рівня та проходження курсів підвищення 

кваліфікації музичних керівників дошкільних навчальних закладів проведено за програмою 

проекту „Академія інноваційного розвитку освіти” та за дистанційною формою навчання на 

базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у співпраці з 

Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти. У межах співпраці двох 

інститутів, які об’єднані спільною метою у супроводі „Академії інноваційного розвитку 

освіти”, проводиться навчання та обмін досвідом за допомогою сучасних новітніх технологій 

в on-line режимі. Відбулося знайомство з мережевими освітніми моделями в Google просторі, 

створення освітніх веб-сайтів та on-line занять для участі у фестивалях педагогічних ідей. 

27 – 28 квітня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

проведено зустріч членів творчих груп із питань адаптації і подальшої апробації програм і 

посібників спеціального курсу виховної спрямованості „Культура добросусідства” в 

Закарпатській, Львівській, Одеській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій, Київській 

областях та м. Києві.  

На виконання плану заходів проекту „Культура добросусідства” з метою апробації 

програми міжкультурної освіти дошкільного віку „Закарпатський віночок” (першої частини 

спеціального курсу „Культура добросусідства”) у Закарпатській області з 13 по 18 серпня 

2015 року проходили авторські методичні семінари-тренінги на базі Закарпатського ІППО 

для вихователів ДНЗ і методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти за рахунок 

організаторів проекту.  

Науково-педагогічні працівники спільно з авторами курсу „Культура добросусідства” 

провели авторський методичний семінар-тренінг за програмою міжкультурної освіти дітей 

дошкільного віку „Закарпатський віночок” для вихователів і методистів дошкільних 

навчальних закладів Закарпатської області. У рамках семінару-тренінгу учасників 

ознайомили з роллю та місцем курсу „Культура добросусідства” в навчально-виховній роботі 

ДНЗ, метою, завданням, структурою та основними положеннями програми „Закарпатській 

віночок”, принципами побудови програмно-методичного комплексу, плануванням роботи з 

реалізації змісту програми в середній і старшій групах ДНЗ. Проведено також авторський 

методичний семінар-тренінг для вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл 

Закарпатської області, які проводитимуть апробацію програм „Я, моя сім’я, мої сусіди” (1-й 

клас). 

Учителям початкових класів презентували курс „Культура добросусідства”, 

ознайомили з особливостями викладання його в 1-х класах. Учасники авторського 

методичного семінару-тренінгу отримали підготовку до впровадження інтегративного курсу. 

Під час навчання порушувалися питання формування соціальної компетентності учнів у 

процесі роботи за курсом „Культура добросусідства”, концептуальні засади громадянської 

освіти. Пропагувалися принципи толерантності, формування культури миру. Під час 

семінару-тренінгу застосовувалися активні та інтерактивні форми і методи. Велика увага 

приділялася патріотичному вихованню, історії та символам Закарпатського регіону в 

контексті історії країни. Учителі отримали методичні рекомендації щодо методики роботи з 

робочими зошитами за розділом „Конфліктологія” . 

Організовано навчання практичних психологів, соціальних педагогів, учителів основ 

здоров’я, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи за наступними 

програмами: „Рівний – рівному”, „Я – моє здоров’я – моє життя”, „Дорослішай на здоров’я”. 
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Науково-педагогічні працівники кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної 

освіти провели ІІІ регіональний міжвузівський науково-методичний семінар „Використання 

краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних та етико-естетичних 

дисциплін”, науково-методичний семінар „Особливості змістового та методичного 

забезпечення навчання з художньо-естетичних дисциплін”, ІІІ регіональний міжвузівський 

науковий семінар ,,Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно 

гуманітарних та етико-естетичних дисциплін”, семінар-практикум ,,Використання ІКТ на 

уроках у початкових класах”, науково-методичний семінар ,,Особливості змістового та 

методичного забезпечення навчання з художньо-естетичних дисциплін”, спільно з 

лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, 

Обласним організаційно-методичним центром культури науково-методичний семінар 

,,Духовно-естетичний розвиток шкільної молоді”.  

Працівники кабінету освіти національних спільнот провели для вчителів шкіл з мовами 

навчання національних меншин семінари-практикуми „Інформатика у початкових класах”, 

„Методика викладання української мови у початкових класах”, „Використання ІКТ на уроках 

у початкових класах”, „Методика викладання української мови у початкових класах”, нараду 

з питань експертизи оригінал-макетів підручників для 4 та 7 класів, а також апробації 

підручників 2 – 3, 5 – 6 кл. з угорської, української та румунської мов і літератур, 

інструктивно-методичний семінар „Особливості проведення ДПА у 4 класах шкіл з мовами 

навчання національних меншин”, інструктивно-методичні семінари „Особливості роботи у 

початкових класах відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти”, 

„Особливості змістового та методичного забезпечення викладання румунської мови і 

літератури за новими програмами та підручниками у 6 – 7 класах”. 

  

 

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 
 

1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

 

У Закарпатській області управління інноваційними педагогічними процесами 

здійснюється на основі:  

- врахування історичних, культурних, соціально-економічних місцевих особливостей у 

змісті, організації освітнього та навчально-виховного процесів;  

- забезпечення освітніх запитів національних меншин краю;  

- поєднання глобальних тенденцій розвитку освіти в країні, у міжнародному просторі в 

контексті своїх регіональних програм розвитку;  

- зближення місцевих органів влади з реальним життям школи, мобілізації 

матеріальних та інтелектуальних ресурсів;  

- створення сприятливого соціально-освітнього середовища для реалізації педагогічних 

нововведень, мобілізуючи місцеві органи влади, матеріальні та інтелектуальні ресурси;  

- запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з 

департаментом  освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації насамперед 

рекомендують до застосування ті інновації, які пройшли експертизу Міністерства освіти і 

науки і мають дозвіл на застосування у загальноосвітніх навчальних закладах 

(всеукраїнський рівень). Значна увага приділяється і запровадженню інноваційних проектів, 

розроблених освітянами області, які рішенням департаменту освіти і науки Закарпатської 

ОДА мають дозвіл для застосування (регіональний рівень). ЗІППО поширює інновації 

шляхом інформування про нововведення, проведення конференцій, методичних семінарів, 

педагогічних читань у навчальних закладах, методичної підтримки інноваційних освітніх 

http://www.deponms.zakoda.uz.ua/
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проектів, заохочення педагогів-новаторів і створення педагогічних умов для формування і 

застосування інноваційних технологій, інформування через різноманітні конкурси, 

публікації у фахових виданнях працівників системи освіти з метою формування їхньої 

,,інноваційної культури”, ,,інноваційної поведінки”, тобто орієнтації на нове бачення 

розв’язання проблем, на відкриття та пошук нових нестандартних рішень, засобів 

раціональнішого досягнення успіху. 

Наукові підрозділи і кафедри Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти сприяють і координують упровадження новітніх моделей і технологій у всіх ланках 

обласної системи освіти: дошкільній, початковій, основній та старшій школі. Керівництво та 

координацію дослідно-експериментальної діяльності навчальних закладів області здійснює 

центр ЗНО, інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання, зокрема: 

- забезпечує нормативно-методичне керівництво дослідно-експериментальної 

діяльності; 

- надає допомогу в підборі наукової і методичної літератури з даної проблеми; 

- систематично проводить семінари та організовує науково-практичні конференції з 

теми дослідження; 

- забезпечує наукову та методичну допомогу в організації дослідно-експериментальної 

роботи (розробка науково-методичного супроводу, наукове спрямування діяльності 

адміністрації школи і педагогічного колективу, консультації та спільне планування заходів 

щодо впровадження експериментальних матеріалів із зазначеної проблеми); 

- з ініціативи і запитів школи проводить індивідуальну теоретичну та практичну роботу 

з учасниками навчально-виховного процесу; 

- надає допомогу в узагальненні практичного досвіду педагогічного колективу 

експериментальної школи з використання наукових ідей та інноваційних технологій; 

- надає допомогу в оформленні наукових публікацій (науково-методичних статей, 

методичних рекомендацій, збірників, посібників тощо); 

- здійснює наукову інтерпретацію емпіричного матеріалу; 

- залучає педагогічних працівників школи до участі в обласних та всеукраїнських 

виставках, презентаціях, конференціях. 

На засіданнях науково-методичної ради слухалися питання 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”. 

Із доповідями виступили керівники дослідно-експериментальних майданчиків 

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

За звітний період відбулося чотири засідання експертної ради Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, на яких розглядалися питання з напрямів та досягнень 

упровадження дослідно-експериментальної роботи згідно з Положенням про 

експериментальний загальноосвітній навчальний заклад. 

17 – 18 вересня на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників підбито підсумки VІІ Міжнародного Фестивалю педагогічних 

інновацій. У номінації „Інновації в організації навчально-виховного процесу в 

загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах” Міжнародного фестивалю 

педагогічних інновацій взяли участь працівники Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти Лідія Петрівна Ходанич, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки та психології, Марія Юріївна Кірик, методист кабінету дошкільної, 

початкової та інклюзивної освіти. Виконаний ними проект „Формування національної 
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самосвідомості та толерантності учнів початкової школи на основі краєзнавства” здобув 

заслужену перемогу, авторів нагороджено дипломами і сертифікатами. 

20 – 22 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва проходив Сьомий міжнародний 

форум „Інноватика в сучасній освіті”, організаторами якого були Міністерство освіти і науки 

України, Національна академія педагогічних наук України, компанія „Виставковий Світ”. На 

форумі науково-педагогічні працівники Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти презентували напрацювання з дослідно-експериментальної та проектної 

роботи закладу, науково-методичні розробки, навчально-методичну літературу, творчі 

розробки.  

За підсумками роботи освітянського форуму Закарпатський інститут післядипломної 

педагогічної освіти та Берегівська філія Закарпатського ІППО 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”. 

Дослідно-експериментальна діяльність як складова інноваційної проводиться у 12 

районах області й охоплює 63 навчальні заклади області, які працюють за 7 темами, з яких: 

всеукраїнського рівня – 13, регіонального – 50. 

 

2. Координація дослідно-експериментальної роботи:  

а) всеукраїнського рівня 
 

Керівництво та координацію дослідно-експериментальної діяльності навчальних 

закладів області здійснює Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

зокрема: 

- забезпечує нормативно-методичне керівництво дослідно-експериментальної 

діяльності; 

- надає допомогу в підборі наукової і методичної літератури з даної проблеми; 

- систематично проводить семінари та організовує науково-практичні конференції з 

теми дослідження; 

- забезпечує наукову та методичну допомогу в організації дослідно-експериментальної 

роботи (розробка науково-методичного супроводу, наукове спрямування діяльності 

адміністрації школи і педагогічного колективу, консультації та спільне планування заходів 

щодо впровадження експериментальних матеріалів із зазначеної проблеми); 

- з ініціативи і запитів школи проводить індивідуальну теоретичну та практичну роботу 

з учасниками навчально-виховного процесу; 

- надає допомогу в узагальненні практичного досвіду педагогічного колективу 

експериментальної школи з використання наукових ідей та інноваційних технологій; 

- надає допомогу в оформленні наукових публікацій (науково-методичних статей, 

методичних рекомендацій, збірників, посібників тощо); 

- здійснює наукову інтерпретацію емпіричного матеріалу; 

- залучає педагогічних працівників школи до участі у обласних та всеукраїнських 

виставках, презентаціях, конференціях. 

На виконання Національної стратегії розвитку освіти України до 2021 року науково-

педагогічні працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

здійснюють координацію дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня (за 2 

темами) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області:  

 

№ 

з/п 

Тема 

дослідження 

Назва 

навчального закладу 

Наказ МОН 

України 

1. Формування світогляду 

дошкільників засобами 

художнього слова в 

ДНЗ № 23 м. Мукачево Наказ МОН 

України від 

15.05.2012 р. 
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інтегрованому просторі 

ДНЗ 

№ 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; 

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 

Наказ МОН 

України від 

17.06.2013 р. 

№ 776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснено координацію дослідно-експериментальної роботи „Формування світогляду 

дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного 

навчального закладу” у Мукачівському дошкільному навчальному закладі №23 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області. 

Мета експерименту: розробка й апробація системи освітньої роботи з формування 

світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі дошкільного 

навчального закладу; розробка та впровадження варіативних моделей інтегрованого 

освітнього простору, націленого на формування світогляду старших дошкільників засобами 

художнього слова; розробка циклу занять для різних вікових груп на основі чи з 

використанням літературних і фольклорних текстів; розробка й апробація технології 

формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі 

дошкільного навчального закладу. Науковий супровід здійснюється доктором педагогічних 

наук, професором, завідувачем кафедри дошкільної і початкової освіти Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка Наталією Гавриш. 

Вихователі, музичні керівники, інструктори з фізкультури закладу розробляють 

навчально-виховні заходи з формування світогляду дошкільників засобами художнього 

слова в інтегрованому просторі дошкільного закладу. Термін проведення експериментально-

дослідної роботи: 2012 – 2017 роки. 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України у тісній співпраці з 

Національним банком України та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у 

2012 році (Наказ №828 від 19 липня 2012 р.) розпочало впровадження дослідно-
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експериментального освітнього проекту з підвищення рівня фінансової грамотності 

української молоді, який розрахований на сім років, тобто до 2019 року. 

Наказом МОН України визначено основні вимоги щодо вивчення даного курсу в ЗНЗ 

України, а саме:  

 - навчити молоду людину правильно розпоряджатися власними фінансами, планувати 

свій особистий бюджет і захищатися від ризиків, приймати зважені та вірні фінансові 

рішення щодо: 

- можливостей розширення джерел власних доходів; 

- планування і коригування власних видатків; 

- формування особистих фінансових резервів і здійснення заощаджень; 

- використання кредитних ресурсів і здійснення власних інвестицій.  

Курс „Фінансова грамотність” має на меті навчити школярів віком від 15 до 16 років 

практичних вмінь, навичок та економічних компетенцій. Для його викладання розроблені 

навчальна програма, навчальний посібник та робочий зошит для учнів, а також посібник для 

вчителів. Фінансову грамотність можна включити в низку інших предметів, наприклад, у 

викладання математики, основ правознавства, мови, суспільних наук, так і використати 

знання з цих предметів при викладанні окремих тем і розділів даного курсу. 

Починаючи з 2012/2013 н.р. МОН України наказом офіційно затвердило викладання 

курсу „Фінансова грамотність” у школах як факультативного предмета на наступні сім років. 

У 2012/2013 н.р. курс викладався вже у 68 навчальних закладах, у 14 областях України. 

Станом на початок 2013/2014 н.р. цей курс за вибором викладався вже у всіх областях 

України.  

 У Закарпатській області викладання даного курсу теж почалося з 2013/2014 

навчального року. Загалом у цьому проекті в області було залучено спочатку 12 шкіл, 

визначено 12 учителів, які і почали навчати 495 учнів. 

 

б) регіонального рівня  

2015 року дослідно-експериментальна робота у загальноосвітніх навчальних закладах 

на регіональному рівні здійснювалася за темами: 

 

№ 

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 

Комунальна організація (установа, 

заклад) ,,Берегівська спеціалізована 

школа-інтернат І – ІІІ ступенів 

Берегівської районної державної 

Наказ 

департаменту 

освіти і науки 

Закарпатської 
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(класах) з угорською 

мовою навчання 

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 

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 

ОДА від 

12.09.2014 №360 
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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; 

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;  
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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-

духовного начала шкільної 

молоді 

Ужгородська спеціалізована 

загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

Наказ 

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 

Наказ 

департаменту 

освіти і науки 

Закарпатської 

ОДА від 

09.12.2014 №612 
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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 

 

 

Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти затверджено план 

заходів щодо розробки та апробації регіональної програми, методичного комплекту для 

дошкільних навчальних закладів інтегрованого курсу „Культура добросусідства” з 2014 до 

2018 року. 

Відповідно до листа Закарпатського ІППО від 20.08.2015 р. № 435 „Про організацію 

роботи з адаптації, апробації та впровадження курсу „Культура добросусідства” в 

Закарпатській області” і з метою розвитку гуманітарної освіти, діалогу й толерантності серед 

дітей та дорослих, а також міжрегіонального співробітництва і формування громадянської 

ідентичності дітей та молоді, враховуючи на рекомендації експертів Офісу Верховного 

комісару ОБСЄ у справах національних спільнот з вересня 2015 року у Закарпатській області 

проходить адаптація, апробація та впровадження курсу „Культура добросусідства” в 

навчальних закладах області. 

27 – 28 квітня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

пройшла зустріч членів творчих груп із питань адаптації і подальшої апробації програм і 

посібників спеціального курсу виховної спрямованості „Культура добросусідства” в 

Закарпатській, Львівській, Одеській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій, Київській 

областях та м. Києві. Робота освітянського форуму продовжилася у малих групах, де 

учасникам презентувався проект регіональної програми „Закарпатський віночок” для ДНЗ та 

проект програми інтегрованого курсу для 1 – 2 класів початкової загальноосвітньої школи у 

комплекті з робочим зошитом курсу „Культура добросусідства”, розроблений членами 

творчої групи: Палько Т.В., Ходанич Л.П., Рего Г.І., Романчак О.О., Гордуз Н.О., Кірик 

М.Ю., Січка В.І., методисти РМК (ММК). 

2015 року до дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою 

„Поглиблене вивчення української мови в 5 – 9 класах у загальноосвітніх навчальних 

закладах (класах) з угорською мовою навчання” долучилося 13 навчальних закладів 

Виноградівського, Мукачівського та Ужгородського районів області. Загальноосвітні 

навчальні заклади Виноградівського, Мукачівського та Ужгородського районів, які включено 

до дослідно-експериментальної роботи за темою „Поглиблене вивчення української мови в 5 

– 9 класах у загальноосвітніх навчальних закладах (класах)  з угорською мово навчання”, 

подаються у таблиці. 
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№ 

з/п 

Тема дослідження Назва навчального закладу Наказ 

департаменту 

освіти і науки 

Закарпатської 

ОДА 

1. Поглиблене вивчення 

української мови в 5 – 9 

класах у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

(класах) з угорською мовою 

навчання 

Виноградівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 3  

ім. Жігмонда Перені 

Виноградівської районної ради; 

Шаланківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради; 

Баркасівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів з 

угорською мовою навчання 

Мукачівської районної ради; 

Дерценська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів з 

угорською мовою навчання 

Мукачівської районної ради; 

Жнятинська загальноосвітня 

школа І – ІІ ступенів № 2 з 

угорською мовою навчання 

Мукачівської районної ради; 

Ракошинська загальноосвітня 

школа І – ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Мукачівської 

районної ради; 

Сернянська загальноосвітня 

школа І – ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Мукачівської 

районної ради; 

Форношська загальноосвітня 

школа І – ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Мукачівської 

районної ради; 

Чомонинська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів з 

угорською мовою навчання 

Мукачівської районної ради; 

Есенська загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради; 

Малодобронська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради; 

Шишлівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради; 

Малогеєвецький навчально-

виховний комплекс Дошкільний 

Наказ 

департаменту 

освіти і науки 

Закарпатської ОДА 

від 17.09.2015       

№ 238 
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навчальний заклад – 

загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів імені Ф.Егрі 

Ужгородської районної ради 

 

 

4. Науково-методичний супровід упровадження інновацій, проектна діяльність  

 

На курсах підвищення кваліфікації вчителів активно використовується метод проектів 

як освітня технологія, націлена на формування в них професійних умінь та навичок. 

Проектна технологія передбачає системне і послідовне моделювання вирішення проблемних 

ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих 

на дослідження і розробку оптимальних шляхів створення проектів, їх неодмінний захист і 

аналіз підсумків. Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються 

лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. Викладачами кафедр досліджуються 

особливості впровадження проектних технологій у систему післядипломної освіти. 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти вже шостий рік поспіль 

співпрацює з Центром європейської політики (СЕР) міста Братислава Словацької Республіки 

у напрямі поширення знань про ЄС у загальноосвітніх навчальних закладах. Окрім семінарів, 

на яких навчалися педагоги Донецької, Житомирської, Закарпатської та Одеської областей, 

підготовлено посібник тренера. Він містить як основну інформацію про інституції ЄС, так і 

про його цінності, особливості набуття громадянства тощо. У  рамках проекту „Європа в 

школі – 2” проведено кілька навчальних семінарів, актуалізовано теми європейської 

інтеграції та вироблено методики поширення набутих знань в українських загальноосвітніх 

навчальних закладах. Результатом проекту є так звані Робочі зошити за темами: „Цілі та 

принципи функціонування ЄС крізь призму системи цінностей”, „Політичні аспекти 

європейської інтеграції”, „Економічні аспекти європейської інтеграції”, „Громадянство”.  

Упродовж квітня – травня відбулися регіональні семінари-презентації результатів 

проекту в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської областей та м. Києва.  

Учасники семінарів (учителі історії, географії, іноземних мов, керівники навчальних 

закладів, керівники Євроклубів, науково-педагогічні працівники системи післядипломної 

освіти, інші) мали змогу ознайомитися з досвідом трансформацій у процесі євроінтеграції 

Словацької та Чеської республік; поспілкуватися з організаторами проекту; висловити свою 

оцінку, зауваження та доповнення до Робочих зошитів. Ці зошити готуються до друку і 

невдовзі їх електронний варіант через сайт ЗІППО буде доступним для використання.  

Дискусії, які мали місце у ході семінарів, довели, що окрім інтересу до ЄС, ми маємо 

бажання і готовність впроваджувати прогресивні практики європейського суспільства задля 

змін на краще. Результати семінарів і проекту у цілому стали предметом зустрічі його 

організаторів та партнерів з прес-аташе Представництва ЄС в Україні Девідом Штуліком. 

Висока оцінка спільної роботи додає сподівань, що співпрацю буде продовжено.  

15 травня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з 

ініціативи департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА пройшов тренінг для вчителів 

іноземної мови (англійської, німецької, французької) області для роботи в мовних таборах. 

На тренінгу розглядалися питання планування та управління проектом, активні форми 

роботи у мовному таборі, надано практичні рекомендації щодо написання плану роботи 

табору.  

23 листопада на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

відбулося відкриття засідання робочої групи з пілотування проекту посібника „Календар 

прав людини” серед учнів різної вікової категорії та вчителями різного фаху.  

Група досвідчених колег-педагогів розробляє новий посібник „Календар прав людини”, який 

http://zakinppo.org.ua/images/2015/doc/05/posibnyk_trenera.pdf
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стане у нагоді у виховній роботі як фахівцям із предмета, так і іншим колегам. Учасники 

пілотного проекту обговорили результати пілотування, методологію аналізу проведення 

виховних заходів та важливість критичного мислення.  

Упродовж 2015 року Всеукраїнський Фонд „Крок за кроком” розпочав реалізацію 

проекту „Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах” за підтримки 

Міжнародного фонду „Відродження”. Цей проект „Поширення досвіду Центрів для батьків у 

ромських громадах” базується на результатах проекту „Центри підтримки батьків і дітей 

ромських громад Закарпаття”, що впроваджувався ВФ „Крок за кроком” у 2011 – 2012 роках 

за підтримки ініціативи „Копачі Рома” програми „Раннє дитинство” Фонду Відкритого 

Суспільства та програми „Рома України” Міжнародного фонду „Відродження”. Актуальність 

проекту обумовлена складною ситуацією в сфері освіти ромів із наголосом на дошкільну 

освіту. 

Партнерами проекту затверджено план заходів до 2015 року. Для представників вищих 

педагогічних навчальних закладів (Закарпатського, Одеського, Черкаського, Волинського 

інститутів післядипломної педагогічної освіти) та партнерів проекту у Києві 21 листопада 

2015 року відбулася робоча зустріч, у ході якої обговорювалася діяльність проекту за 

напрямом „Вища школа”, у тому числі порушувалися питання створення та впровадження 

навчального курсу „Освіта для соціальної справедливості” у вищі педагогічні навчальні 

заклади; проведення тренінгу для викладачів пілотних вищих педагогічних навчальних 

закладів, видання курсу. 6 – 7 лютого та 23 – 25 листопада 2015 року в м. Ужгороді 

проводилися навчально-практичні семінари за програмою „Впевнене батьківство” за участю 

директора Всеукраїнського фонду „Крок за кроком” Софій Н.З.; представників департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації (Бабинець Ю.Ю, 

Сабадош М.В.); завідувача центру практичної психології та соціальної роботи ЗІППО 

Шевчук В.В.; методиста кабінету методики дошкільної, початкової та інклюзивної освіти 

ЗІППО Романчак О.О.; працівників управління освіти Ужгородської міської ради (Шляхта 

Н.М., Симкович М.О.); завідувачів дошкільних навчальних закладів № 1, 18, 40 м. Ужгорода; 

заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів; практичних психологів 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, місцевих громад та інших громадських 

організацій (Волинської обласної організації ромів „Терне рома” (м. Луцьк); Черкаської 

обласної громадської організації „Романі рота” (м. Золотоноша, Черкаська область); 

Громадської організації Товариство ромів Закарпаття „Рома” (м. Ужгород); Закарпатського 

обласного Товариства ромів „Романі Чгіб” (м. Ужгород), що мають досвід роботи з дітьми 

дошкільного віку та їхніми батьками.  

 

5. Упровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 

інновацій  

 

В освітньому просторі Закарпаття широко використовується така важлива форма 

методичної роботи, як школи перспективного педагогічного досвіду. Останні створюються 

за наявності в педагогічному колективі одного чи кількох учителів-майстрів педагогічної 

праці, носіїв перспективного досвіду і слугують для передачі цього досвіду, його набуття 

іншими педагогами. Школи перспективного педагогічного досвіду організовуються як 

внутрішкільного значення, що розраховані на роботу з групою вчителів, котрі працюють у 

тій самій школі, що й керівник, так і міжшкільного значення, що охоплюють учителів, які 

працюють у різних школах. 

Наразі в області працюють понад 70 опорних шкіл, 50 шкіл ППД, 30 об’єднань молодих 

учителів, велика кількість фахових методоб’єднань і творчих груп тощо (відомості про них 

містяться у відповідних інформаційних збірниках). 

Науково-педагогічними працівниками кафедр, методистами Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти щодо вивчення, узагальнення та поширення 

перспективного педагогічного досвіду здійснюється: 
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 інструктивно-методичне забезпечення з питань вивчення й узагальнення ППД в 

області (підготовка наказів, листів, інструкцій, методичних рекомендацій тощо); 

 координація роботи РМК з вивчення перспективного педагогічного досвіду, 
створення та функціонування опорних шкіл і шкіл ППД, районних (міських) Банків ППД, 

упровадження у навчальний процес педагогічних інновацій; 

 узагальнення пропозицій районних (міських) відділів (управлінь) освіти та кабінетів 
методики вивчення дисциплін ЗІППО про створення та затвердження шкіл ППД, опорних 

шкіл області; 

 відбір, узагальнення, систематизація матеріалів про надбання вчителів Закарпаття та 

підготовка методичних матеріалів і описів ППД до схвалення науково-методичною радою 

інституту. 

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за участю 

науково-методичних працівників закладу працюють фахові семінари з вивчення, 

узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду освітян області, 

проводяться тренінги з упровадження педагогічних інновацій тощо. Відповідно до плану 

роботи інституту щороку структурними підрозділами ЗІППО проводиться значна робота 

щодо вивчення, узагальнення та поширення ППД. Зокрема, за 2015 рік вивчався досвід 27 

педагогічних працівників області та здійснювалися методичні заходи з обміну ППД. 

Упродовж 2015 року проводились семінари, наради, тренінги, конференції з обміну 

досвідом, у т.ч. на курсах ПК, та інших методичних заходах. За підсумками проведеної 

роботи узагальнено 27 ППД. На базі ЗІППО працює обласна школа ППД учасників і 

лауреатів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”. 

Створено Закарпатський Банк ППД, матеріали якого систематично поповнюються, 

друкуються і доводяться до освітян області. 

Загалом у Закарпатському Банку ППД зібрано, узагальнено, систематизовано 

напрацювання вчителів Закарпаття – 511 Карток ППД, із них: 149 Карток – за 2012 – 2015 

роки (Таблиця 1.). 

 

Таблиця 1. 

 Закарпатський Банк ППД 

 

Рік Картки ППД (к-сть) 

2012 рік 31 

2013 рік 44 

2014 рік 47 

2015 рік 27 

Разом 149 

 

Щороку методистами, науково-педагогічними працівниками кафедр і науково-

методичною радою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

вивчаються, упорядковуються та схвалюються методичні розробки педагогічних 

працівників області. Так, у 2012 році розглянуто та схвалено 142 методичні напрацювання 

(9 програм і 133 методичні розробки). Упродовж 2013 року розглянуто та схвалено 106 

методичних напрацювань (8 програм і 98 методичних розробок). 2014 року науково-

методичною радою ЗІППО розглянуто 117 навчально-методичних матеріалів (21 програму і 

96 методичних розробок). У 2015 році було розглянуто 103 методичні матеріали (17 

програм та 86 методичних розробок).  

Зокрема, звіт про розгляд навчально-методичних матеріалів науково-методичною 

радою ЗІППО у 2012 – 2015 роках наведений у таблицях. 
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Розгляд навчально-методичних матеріалів 

науково-методичною радою ЗІППО у 2012 році 

 

№ 

з/п 
№ протоколу Дата проведення ради 

Кількість розглянутих матеріалів 

Методичок Програм Разом 

1.  Протокол №1 28.02.2012 року 47 1 48 

2.  Протокол №2 03.07.2012 року 9 0 9 

3.  Протокол №3 13.11.2012 року 21 6 27 

4.  Протокол №4 30.11.2012 року 12 2 14 

5.  Протокол №5 17.12.2012 року 27 0 27 

6.  Протокол №6 24.12.2012 року 17 0 17 

Разом 133 9 142 

 

Розгляд навчально-методичних матеріалів 

науково-методичною радою ЗІППО у 2013 році 

 

№ 

з/п 
№ протоколу 

Дата проведення 

ради 

Кількість розглянутих матеріалів 

Методичок Програм Разом 

9. 1. Протокол №1 26.02.2013 року 38 1 39 

10. 2. Протокол №2 28.03.2013 року 2 0 2 

11. 3. Протокол №3 30.04.2013 року 2 1 3 

12. 4. Протокол №4 19.06.2013 року 6 0 6 

13. 5. Протокол №5 29.10.2013 року 10 4 14 

14. 6. Протокол №6 28.11.2013 року 14 1 15 

15. 7. Протокол №7 24.12.2013 року 26 1 27 

Разом 98 8 106 

 

Розгляд навчально-методичних матеріалів 

науково-методичною радою ЗІППО у 2014 році 

 

№ 

з/п 
№протоколу 

Дата проведення 

ради 

Кількість розглянутих матеріалів 

Методичок Програм Разом 

1. Протокол №1 25.02.2014 року 36 2 38 

2. Протокол №2 21.03.2014 року 12 0 12 

3. Протокол №3 06.05.2014 року 10 1 11 

4. Протокол №4 17.06.2014 року 8 2 10 

5. Протокол №5 26.09.2014 року 10 10 20 

6. Протокол №6 24.10.2014 року 5 6 11 

7. Протокол №7 26.11.2014 року 15 0 15 

Разом 96 21 117 

 

Розгляд навчально-методичних матеріалів 

науково-методичною радою ЗІППО у 2015 році 

 

№ 

з/п 

№ 

протоколу 

Дата 

проведення ради 

Кількість розглянутих матеріалів 

Методичок Програм Разом 

1.  Протокол №1 17.02.2014 року 37 4 41 

2.  Протокол №2 26.02.2015 року 1 1 2 

3.  Протокол №3 15.05.2015 року 4 0 4 
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4.  Протокол №4 25.06.2015 року 9 7 16 

5.  Протокол №5 30.09.2015 року 10 1 11 

6.  Протокол №6 02.11.2015 року 6 0 6 

7.  Протокол №7 07.12.2015 року 19 4 23 

8.  Протокол №8 29.12.2015 року  21 2 23 

Разом 107 19 126 

 

Із метою розповсюдження педагогічних ідей і допомоги в упровадженні елементів 

надбання одних педагогів іншими систематично формуються каталоги. Наразі зібрано, 

узагальнено, систематизовано матеріали про надбання вчителів Закарпаття та виготовлено 

„Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття: Випуски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9” за 2005 – 2014 роки, куди внесено 1095 анотацій загалом. 

 

Рік 
№ випуску Анотації 

(к-сть) 

2005 рік Випуск 1 142 

2007 рік Випуск 2 89 

2008 рік Випуск 3 118 

2009 рік Випуск 4 135 

2010 рік Випуск 5 120 

2011 рік Випуск 6 124 

2012 рік Випуск 7 128 

2013 рік Випуск 8 124 

2014 рік Випуск 9 115 

Разом Випуски 1-9 1095 

 

Щороку науково-методичними працівниками Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти здійснюється значна робота щодо атестації педагогічних кадрів області, а 

саме: 

 інструктивно-методичне забезпечення з питань атестації педпрацівників області 
(підготовка наказів, листів, інструкцій, методичних рекомендацій); 

 координація роботи РМК щодо атестації педагогічних кадрів області, а також 
методична допомога у виготовленні, забезпеченні рецензування, затвердження методичних 

розробок учителів краю; 

 підготовка узагальнених матеріалів щодо атестації педпрацівників області, які 

претендують на педзвання „учитель-методист”, „вихователь-методист” тощо, до засідань 

науково-методичних рад інституту та доповіді на них.  

За результатами роботи 2012 року науково-методичною радою ЗІППО розглянуто та 

схвалено 133 методичні розробки, 2013 року – 98 методичних розробок педпрацівників 

області, 2014 – 117 методичних матеріалів, а  2015 –  розглянуто та схвалено 103 методичні 

розробки та програми. 

У ЗІППО проводиться робота з виготовлення індивідуальних Витягів з протоколів 

засідань науково-методичної ради ЗІППО (загалом – 1548) та узагальнених за районами 

(містами) (загалом – 180). 

 

Рік 
Витяги з н.-м. рад 

Узагальнені (к-сть) 

Витяги з н.-м. рад 

Індивідуальні (к-сть) 

2006 рік 18 139 

2007 рік 18 208 

2008 рік 18 229 

2009 рік 18 229 



140 

 

2010 рік 18 141 

2011 рік 18 141 

2012 рік 18 133 

2013 рік 18 108 

2014 рік 18 117 

2015 рік 18 103 

Разом 180 1548 

 

Працює постійно діюча виставка методичних напрацювань педагогів Закарпаття 

(кабінет координаційно-методичної діяльності, бібліотека ЗІППО), кращі зразки якої 

демонструються під час проведення різноманітних методичних заходів в області. 

Із метою формування Банку даних про педагогічних працівників Закарпатської області, 

які мають педагогічні звання: „викладач-методист”, „учитель-методист”, „вихователь-

методист”, „педагог-організатор-методист”, „практичний психолог-методист”, „керівник 

гуртка-методист”, у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти (кабінет 

школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду) здійснено 

підбір й узагальнення відповідної інформації у друкованому й електронному вигляді. У 

результаті чого виготовлено електронну версію Закарпатського Банку даних за рубрикою 

„Педагог-методист”, яка містить інформацію про 1245 педагогічних працівників області та 

їхні надбання. 

Кількість педагогічних працівників Закарпатської області, які мають педагогічні 

звання: „викладач-методист”, „учитель-методист”, „вихователь-методист”, „педагог-

організатор-методист”, „практичний психолог-методист”, „керівник гуртка-методист” 

станом на червень 2015 року (за районами (містами) НЗ). 

 

№ 

з/п 
Район (місто) НЗ 

Кількість „педагогів-методистів” 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Всього 

1. Берегівський район 15 2 0 3 3 23 

2. В.Березнянський район 15 0 3 0 1 19 

3. Виноградівський район 45 6 13 8 13 85 

4. Воловецький район 18 0 1 0 0 19 

5. Іршавський район 26 0 2 2 1 31 

6. Міжгірський район 36 2 0 2 0 40 

7. Мукачівський район 29 1 0 1 2 33 

8. Перечинський район 14 0 2 0 2 18 

9. Рахівський район 42 0 1 3 0 46 

10. Свалявський район 39 5 7 9 2 62 

11. Тячівський район 107 5 7 4 4 127 

12. Ужгородський район 40 2 0 1 4 47 

13. Хустський район 45 6 3 5 2 61 

14. м. Берегово  30 0 1 1 0 32 

15. м. Мукачево  63 7 7 4 0 81 

16. м. Ужгород  232 22 13 8 1 276 

17. м. Хуст  77 3 6 5 0 91 

18. м. Чоп  8 2 2 1 0 13 

19. НЗ обл. підпорядк. 14 4 0 1 0 19 

20. ВНЗ І – ІІ р.а. 33 12 10 4 0 59 

21. ПТНЗ 54 0 0 9 0 63 

Разом 982 79 78 71 35 1245 
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За звітний період у рамках проведення роботи щодо вивчення, узагальнення та 

поширення перспективного педагогічного досвіду проаналізовано, узагальнено та поширено 

трансформування наукових ідей, наукових пошуків та експериментальної роботи у 

педагогічну практику:  

 Ганущиної С. І., директора Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості ”ПАДІЮН”, переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу „Джерело 

творчості” у номінації „Директорів   позашкільного навчального закладу”; 

 Шкріби В. М., переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу керівників гуртків   
позашкільних навчальних закладів туристичного напряму „Джерело творчості”, 

директора  Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді; 

 Ігнатишина В. В., керівника гуртків Виноградівського центру позашкільної роботи, 
переможця ІІІ етапу Всеукраїнського керівників гуртків   позашкільних навчальних 

закладів науково-технічного напряму „Джерело творчості”; 

 Русин Е. М., учителя трудового навчання ЗОШ І – ІІІ ступенів №8 м. Ужгорода; 

 Галац В. В., учителя біології Дубівської ЗОШ І – ІІ ст. № 1 Тячівського району; 

 Стеців Л. Є., учителя біології Ужгородської класичної гімназії; 

 Козенюк Р.В., учителя математики Іршавської гімназії; 

 Кушніренко І. Ю., учителя математики Мукачівської СЗОШ І – ІІІ ст. №16 
Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

 Бачкая О. Г., учителя фізики Хустської гімназії-інтернат; 

 Мелеганич О. Д., учителя Іршавської ЗОШ І – ІІІ ст. №1; 

 Паланейчик І. В., учителя біології Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 ім. О.С. Пушкіна 

Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

 Головчук О. І., учителя біології Лужанської ЗОШ І – ІІІ ст. Рахівського району; 

 Гасич О. П., методиста РМК відділу освіти Виноградівської райдержадміністрації; 

 Пасічник Г.О., учителя географії Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів №13 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

 Євчинець Г. Ю., учителя географії загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів с. Раково 
Перечинського району; 

 Пилип В.В., учителя інформатики Виноградівської гімназії. 

 

 

VІІІ. Формування єдиного  

освітнього інформаційного простору регіону 
 

1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти  
 

Пріоритетом розвитку сучасної освіти України є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що забезпечує подальше вдосконалення освітнього процесу, 

доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві. 

Нові умови породжують і нові вимоги до процесу навчання і, звичайно, до педагога. 

Щоб відповідати сучасним критеріям, вчителеві необхідно знати і використовувати новітні 

інформаційно-комунікативні технології. У зв’язку з цим особливе значення має організація 

інформаційної освіти,  підвищення інформаційної культури (інформаційної компетентності) 

спеціаліста у сфері освіти. Сутність питання полягає не в підвищенні рівня знань спеціаліста, 

а в розвитку здатностей знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та впроваджувати у 

практичну діяльність, оперативно реагувати на інноваційний досвід, а також проектувати, 
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створювати, експериментально апробовувати інновації, уміти їх цілеспрямовано 

розповсюджувати. Тому перед інститутами післядипломної освіти постає важливе завдання – 

допомогти педагогу зорієнтуватися в нових умовах, ознайомитися з передовими 

технологіями навчання та здійснити їх впровадження у власну педагогічну практику. 

Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій разом з 

кабінетом методики викладання природничо-математичних дисциплін проводить планомірну 

роботу щодо удосконалення форм та методів підвищення ІКТ-компетентності педагогів. 

Програмою курсів підвищення кваліфікації педагогів передбачено проведення занять з 

ІКТ для всіх категорій слухачів. Викладачами кафедри забезпечується реалізація цих занять, 

видано методичні посібники для слухачів курсів „Використання офісних програм для 

створення текстових та презентаційних робіт”. 

Сьогодні вчитель стає наставником не тільки під час уроку, він має можливість 

впливати на навчальний процес і в позаурочний та позашкільний час за допомогою інтернет-

технологій. Педагог, який володіє відповідними навичками, може створити електронні 

продукти для дистанційного навчання, надати консультацію учням, які не змогли відвідати 

уроки з поважних причин, записати відповідні відео- та інші мультимедійні матеріали тощо. 

З іншого боку, практика використання інтернет-ресурсів засвідчує, що значна частина 

педагогів недостатньо готова до впровадження в навчально-виховний процес сервісів 

Інтернет, до використання розмаїття медіаконтенту. Більшість учителів та викладачів, які 

володіють сучасними мережевими технологіями, використовують, здебільшого, свої навички 

для пошуку та копіювання інформації.  

Залишаються поза увагою педагогів і такі потужні засоби комунікативної взаємодії, як 

соціальні мережі Інтернет. Викладачі кафедри вносять корективи у тематику лекційних та 

практичних занять з урахуванням особливостей сучасних напрямів та перспектив 

використання соціальних мереж та інших медіаосвітніх технологій у навчально-виховному 

процесі навчальних закладів.   

Зокрема, слухачам курсів підвищення кваліфікації пропонуються заняття щодо 

використання технологій Веб 2.0. У рамках заняття розглядаються можливості веб-технології 

створення блогів та її застосування для створення веб-квестів. Основною відмінністю блога 

від інтернет-сторінки є його інтерактивність. Суттєвою функцією технології є соціально-

інтегруюча. Педагог, який створив блог та підтримує його функціонування, має можливість 

використовувати його як складову загальнодоступного освітнього середовища навчального 

закладу, презентувати свої методичні розробки, отримувати на них відгуки колег та фахівців, 

використовувати такий інтернет-ресурс як окрему індивідуальну навчальну площину. 

Розроблено заняття, на яких висвітлено особливості використання ІКТ при роботі з 

обдарованими учнями. Пошук обдарованих учнів, їхній розвиток не є простим і 

короткотривалим. Учитель проводить кропітку роботу з кожною особистістю. При цьому 

важливим є процес індивідуалізованої освіти. Для обдарованих учнів створюється 

спеціалізована траєкторія розвитку, яка передбачає внесення динамічних змін, уточнень, 

доповнень та ін. Однією з важливих умов зростання творчого потенціалу особи є наявність 

відповідного навчального середовища, яке стимулює його до поліпшення своєї діяльності, 

здобуття нових знань, навичок та умінь. В умовах, коли школяр не має конкурентів у своєму 

навколишньому оточенні, на допомогу вчителеві приходять інформаційні технології, які 

дозволяють ігнорувати територіальні рамки та створювати віртуальний конкурентний 

простір. При цьому талановитий учень може спілкуватися з ровесниками з інших країн, 

задавати питання, самостійно оцінювати свої можливості, змінювати напрями діяльності, 

вибирати доступні освітні рівні. 

На сьогодні актуальним став також рівень медіаосвіти педагога, який нерозривно 

пов’язаний з використанням комп’ютерних технологій. У рамках реалізації Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні, з 2011 року розпочалось впровадження медіаосвіти (як 

у формі спецкурсів, так і в імплементованому вигляді) в систему післядипломної 
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педагогічної освіти. У 2012 році видано перший підручник для забезпечення відповідного 

курсу. 

На початковому етапі становлення медіаосвітнього процесу в Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти використовується діяльнісний підхід: педагоги під час 

проходження курсів працюють над випускною роботою та презентацією до неї з 

використанням офісних програм. У процесі роботи вчителі мають можливість 

систематизувати попередньо отримані навички та знання, удосконалювати окремі складові 

своєї системи інформаційної культури, створювати реальний електронний продукт, який 

можна застосувати у навчально-виховному процесі, використати можливості доступних 

інформаційних технологій, всесвітньої мережі Інтернет, отримати досвід презентаційної 

діяльності та організації дистанційної співпраці, порівняти отримані результати з 

аналогічними доробками колег, спланувати зміни у індивідуальній самоосвітній діяльності з 

врахуванням проведеної роботи, нових навичок, умінь та знань. 

У процесі створення електронних продуктів педагоги підвищують свій рівень 

медіаграмотності на основі знань та навичок, отриманих під час спецкурсів по ІКТ, 

керуються консультаціями викладачів та методистів. Для успішного виконання випускної 

роботи необхідно здійснювати:  

- відбір достовірної інформації з медіаджерел (сортування інформації за ступенем 

достовірності та надійності інформаційного ресурсу; порівняння матеріалів, отриманих з 

різних джерел; ігнорування рекламних банерів та гіперпосилань сумнівного характеру та ін.); 

- оформлення, підбір матеріалу та ілюстрацій до презентації (використання готових 

шаблонів або створення власних; розуміння понять гармонійності та відповідності у підборі 

кольорових схем; розміщення текстової та графічної інформації у відповідності до 

прийнятих норм; дозоване використання анімаційних ефектів окремих елементів та слайдів, 

тощо); 

- змістовний захист випускної роботи з використанням презентації (процес захисту – це 

своєрідний комплексний медіа-продукт); 

- використання медіа-матеріалів, створених іншими людьми, їх модифікація (проблеми 

авторського права; використання фрагментів кінострічок, відеоряду; зміна фону або інших 

елементів, які не відповідають задуму; зміна або відміна наявних анімаційних ефектів; 

видалення недоречних слайдів та додавання нових та ін.).  

При виконанні випускної роботи педагог є учасником навчального медіаосвітнього 

процесу, який умовно можна розділити на такі основні етапи (в залежності від рівня медіа- та 

інформаційної грамотності деякі етапи можуть бути пропущені): опанування сучасними 

технічними засобами навчання; навчання адекватно сприймати інформацію; навчання 

оцінювати джерела та якість інформації; навчання сприйняття та використання творів 

сучасної медіакультури; навчання технології створення та подання медіа; творчість на основі 

використання нових технологій. 

Таким чином, усі педагоги, які проходять планову курсову підготовку (близько 4,5 

тисяч осіб),  підвищують свою інформаційну компетентність та медіакультуру.  

У рамках курсів підвищення кваліфікації систематично проводяться також майстер-

класи, зокрема майстер-клас „Використання мережевих технологій при організації 

позакласної роботи”, майстер-клас „Створення мультимедійних презентацій”. 

Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій проводила 

консультування щодо впровадження різних Інтернет-технологій в освітній процес області 

(проекти „Щоденник.ua”, проект „Курс Школа”, проект „Учителі он-лайн”). 

Створено структуру вікі-спільноти педагогічних працівників області. 

Окрім цього, працівники кафедри забезпечують проведення моніторингу стану 

впровадження ІКТ протягом 2012 – 2015 років, який передбачений наказом МОН  України 

від 14.02.2011 р. №1431 „Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах”. 
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Завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Орос 

В.М. є відповідальною особою за впровадження проекту зі створення інформаційної системи 

управління освітою в Закарпатській області (наказ департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Закарпатської ОДА від 31.05.2013 р., №467). До системи підключені всі навчальні 

заклади області, які мають доступ до Інтернет. 

У рамках проведення роботи щодо вивчення, узагальнення та поширення 

перспективного педагогічного досвіду кафедрою природничо-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій ЗІППО у співпраці з методистами кабінету вивчався досвід 

роботи вчителя інформатики Виноградівської гімназії Пилип В.В. „Формування 

комп’ютерної грамотності. Робота в текстовому процесорі Microsoft Word”. 

Кафедра була організатором обласного науково-практичного семінару методистів 

районних (міських) відділів (управлінь) освіти та керівників районних (міських) методичних 

об’єднань учителів математики та інформатики  „Використання ІКТ на уроках математики та 

інформатики. Роль ІКТ у роботі з обдарованими учнями” (30.04.2015 р., Виноградівська 

ЗОШ І – ІІІ ст. №8 та Виноградівська гімназія Виноградівської районної ради Закарпатської 

області). 

Викладачами кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 

опубліковано низку статей відповідної тематики: 

1. Самоосвіта вчителя: формування ІК-компетентності (Орос В.М.). 

2. Формування ІКТ-компетентності педагога у системі неперервної освіти (Орос В.М.). 

3. Інформаційний підхід до управління освітнім процесом: система ключових понять 

(Сігетій І.П.). 

4. Використання інформаційних технологій в позакласній роботі з фізики (Хома Н.І.). 

Викладачами кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 

та методистами кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін, 

дошкільної, початкової та інклюзивної освіти забезпечено навчання вчителів початкових 

класів, учителів інформатики з метою забезпечення викладання інформатики у початкових 

класах загальноосвітніх закладів. 

 

2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки 

викладання курсу інформатики  

 

Проаналізовано кадровий склад педагогічних працівників, які викладатимуть курс 

„Інформатика” у 2013 – 2015 роках. Проведено підготовку понад 1000 педагогічних 

працівників області з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при 

викладанні курсу навчальних предметів згідно з Державним стандартом початкової загальної 

освіти. Програмою курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів передбачено 

подальше продовження роботи з цього напряму. Зокрема, на курсах ПК для вчителів 

початкових класів у 2015 році передбачено курс лекцій та практичних занять щодо 

викладання інформатики у 3-му та 4-му класах. Педагогам запропоновано широкий спектр 

методичних матеріалів різного плану, програмні продукти, надано рекомендації щодо 

специфіки викладання предмета у початковій ланці школи. 

При підготовці вчителів до викладання інформатики, викладачі кафедри зосередили 

увагу на двох основних напрямах: технічних особливостях предмета, які пов’язані з 

використанням електронної техніки – комп’ютерів та периферійних пристроїв та основних 

відмінностях методики навчання інформатики. 

Акцентувалося на важливості належної організації процесу навчання – виконання 

правил техніки безпеки, санітарних правил та норм, передбачених законодавством, 

створення належних умов роботи з сучасною технікою. Викладачі кафедри охарактеризували 

основні програмні продукти, які є необхідними для ефективного проведення навчально-

виховного процесу, провели заняття з використання офісних програм, додаткових 

програмних засобів, безпечного застосування інтернет-продуктів, проаналізували наявні 
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підручники з інформатики та їх відмінності, надали рекомендації щодо методики викладання 

найбільш складної частини предмета – „Алгоритми та виконавці”.  

Педагоги розробляли власні плани-конспекти одного з уроків інформатики та 

відповідну супровідну презентацію, проводили міні майстер-класи, на яких 

продемонстрували ключові елементи розроблених уроків з використанням мультимедійного 

супроводу. Створені електронні конспекти та презентації учасники навчання зможуть 

використати на практиці у навчально-виховному процесі.  

При підтримці та координаційній діяльності кабінету методики виховної та 

позашкільної роботи організовано ІІ етап Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів  

позашкільних навчальних закладів, в якому взяли участь 28 ПНЗ. Рахівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості став лауреатом Всеукраїнського конкурсу у номінації 

„Веб-сайт районного позашкільного закладу”, а ПАДІЮН м. Ужгорода у номінації „Веб-сайт 

обласного позашкільного навчального закладу художньо-естетичного напряму” виборов ІІ 

місце. 

Програмою курсів підвищення кваліфікації педагогів у ЗІППО передбачено спецкурс з 

ІКТ для всіх категорій слухачів у межах 14 годин. Нове Типове положенням про атестацію 

педагогічних працівників (наказ МОНМС від 06.10.2010 №930) передбачає, зокрема, при 

присвоєнні педагогам кваліфікаційних категорій всіх рівнів вимогу уміння використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному 

процесі. 

Інститутом проводиться робота щодо організації дистанційного навчання для дітей та 

дорослих, мережевої взаємодії учнів (спільні проекти, учнівські форуми, єдине інформаційне 

освітнє середовище, діяльнісне середовище WIKI), розробки і системної підтримки єдиної 

інформаційної управлінської мережі суб’єктів освітньої діяльності (сайти шкіл, доступ до 

спільних документів, обмін інформацією). 

На семінарі-практикумі ,,Удосконалення професійної компетентності через 

упровадження інтерактивних технологій у діяльність педагогів дошкільних навчальних 

закладів” розглянуто теоретичні та практичні аспекти роботи педагогів. 

 

4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 

 

Робота центру інформаційно-видавничої діяльності спрямована на реалізацію таких 

завдань, як підвищення науково-методичного потенціалу та видавничої діяльності, 

забезпечення навчального процесу необхідною, у достатній кількості навчально-методичною 

літературою, інформаційними та дидактичними матеріалами, випуску регіональної 

освітянської газети „Слово вчителя” та науково-методичного журналу „Освіта Закарпаття”, 

організації роботи освітянського WEB-сайту zakinppo.org.ua. 

Із 2014 року на сайті інституту виходить електронна версія газети „Слово вчителя”, яка 

знайшла вдячну аудиторію серед педагогічної громади краю.  

У 2015 році вийшло 20 номерів електронної версії газети „Слово вчителя”. На 

шпальтах  видання висвітлюються і популяризуються передові педагогічні технології, 

інноваційні форми, методи навчально-виховного процесу. Продовжується публікація 

матеріалів під традиційними рубриками: „Сучасна початкова школа”, „Вісті з районів”, 

„Досвід кожного – надбання всіх”, „Люби і знай свій край”, „Олімпіади та конкурси”, 

„Конференції, семінари, дискусії”, „МНС: інформуємо, попереджаємо, застерігаємо…”, 

„Екологічні стежини Землі”, „Освіта краю”, „У світі майбутніх професій”, „Дитяча 

творчість” тощо. 

Газета висвітлює щорічні Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародний конкурс з української мови імені 

Петра Яцика, Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру”, „Левеня”, Міжнародну 
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природничу гру „Геліантус”, конкурс „Учитель року”, Всеукраїнські  учнівські олімпіади і 

т.п. 

Видання містить матеріали про хід незалежного оцінювання знань учнів, державну 

підсумкову атестацію. Читачі дізнаються про високі результати, успішні виступи та 

досягнення школярів із учнівських предметних олімпіад як на обласному рівні, так і на 

фінальному республіканському етапі. Значна увага приділяється виховній, навчальній та 

методичній діяльності освітянських та учнівських колективів області, у тому числі інституту, 

його структурних одиниць.  

Упродовж  року видано два номери науково-методичного журналу „Освіта Закарпаття” 

(22 номери з часу заснування). У 22 номері журналу розміщено матеріали (короткий звіт, 

рекомендації) учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Реалії та 

перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти”, що 

проходила 29 – 30 жовтня 2015 року на базі інституту.  

Центр інформаційно-видавничої діяльності продовжує тісну співпрацю з працівниками 

районних відділів освіти, загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Електронна адреса сайту – zakinppo.org.ua. На сайті 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-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 усю необхідну для чіткої та 

скоординованої роботи педагогів інформацію: нормативні документи, Положення про 

конкурси, методичні рекомендації, нові Державні стандарти, план роботи інституту, 

дистанційну форму навчання, графіки курсів, публікації викладачів. Сайт став потужним 

інформаційним джерелом для освітянської громади краю.  

Продовжує функціонувати on-line довідник класного керівника, де розміщено 

методичні та навчальні матеріали, спрямовані на покращення та урізноманітнення роботи 

класних керівників.  

Створено „Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015/2016 навчальний рік”, який 

допомагає педагогам у повсякденній роботі, нагадуючи про знаменні в історії країни чи 

області події. 

Постійно поповнюється новими світлинами із проведених семінарів, конференцій, 

нарад та інших заходів розділ „Фотогалерея”. У відповідних розділах розміщуються 

презентації, розробки уроків, виховних заходів, що подані представниками освітянської 

громади області.  

Створено нову рубрику „Виховуємо патріотів України”, котра допомагає вчителям у 

проведенні уроків із рідної мови та літератури, історії та позакласних виховних заходів. 

Прищеплюючи молодому поколінню почуття патріотизму, любові до рідної землі, учитель 

закладає підґрунтя для виховання свідомих українських громадян. 

Створено рубрику „2016 – Рік англійської мови в Україні”, де розміщуватимуться 

матеріали відео-уроків, презентації проведених заходів, напрацювання та розробки вчителів 

краю.  

Новостворена рубрика „Онлайн-школа педагогічної майстерності” допомагає 

педагогам-новачкам підготуватися до участі в конкурсі „Учитель року”,  учасникам – 
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поділитися методикою, авторськими розробками та напрацюваннями, творчими 

досягненнями та новітніми підходами до проведення уроків.  

На сайті розміщено реєстраційні форми для обліку учасників олімпіад, де методисти з 

районних (міських) відділів (управлінь) освіти оперативно вносять необхідну інформацію. 

Це дозволило прискорити збір матеріалів, уникаючи зайвих операцій з паперами. 

У рубриці „Шкільним бібліотекарям” розміщено матеріали щодо апробації, експертизи 

підручників,  моніторингу якості підручників та різноманітні конкурси. 

На сайті ЗІППО виставляються попередні протоколи ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, що забезпечує відкритий доступ педагогічної, батьківської та учнівської  

громадськості до попередніх результатів учнівських олімпіад. 

Сайт вміщує понад 800 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 педагогам у навчально-виховному 

процесі.  

Середня відвідуваність сайту – 1300 людей щодня (у порівнянні: минулого року – 1000 

відвідувань), щомісячна – висвітлена на діаграмі (у порівнянні з минулим роком середня 

відвідуваність сайту зросла практично удвічі: січень 2014 р. – 18218 і січень 2015 р. – 32817; 

лютий 2014 р. – 15785 і лютий 2015 р. – 29823; листопад 2014 р. – 24500 і листопад 2015 р. – 

37827). 

Більш тісною стала інтеграція сайту із соціальними мережами. 

  

 

Спільно з науковцями та методистами інституту в 2013 році створено віртуальний 

дошкільний навчальний заклад „Дивокрай”. Сайт розділено на три розділи: для педагогів, які 

займаються дітьми дошкільного віку, батьків та самих дошкільнят. Кожен з них включає 

кілька підрозділів. У розділі „Батьківський всеобуч” розміщено матеріали, які допоможуть 

батькам у вихованні дошкільника. У зв’язку із зростанням кількості дітей із особливими 

потребами функціонує підрозділ „Діти з особливими потребами”, який може стати в нагоді й 
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педагогам. Внесено корективи у деякі підрозділи: відкрито „Консультаційний центр 

практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти ЗІППО”, у якому розміщено 

корисні поради для батьків стосовно правильного виховання дитини.  

Середня відвідуваність сайту „Дивокрай” – 320 людей щодня (лічильник включено з 

грудня 2014 року). Щомісячна відвідуваність висвітлена у діаграмі. 
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Розділ „Педагогічна скарбничка” висвітлює матеріали для педагогів-дошкільників. Тут 

можна знайти потрібні матеріали для роботи завідувача ДНЗ, методичні й інформаційні 

матеріали та рекомендації для вихователів, а також поділитися педагогічним досвідом з 

іншими. 

Найяскравішим розділом є „Граючись навчаємось”, який спрямований на всебічний 

розвиток дошкільника. Тут розміщені розвивально-пізнавальні ігри та презентації, які 

можуть використовуватися як вдома, так і в педагогічному процесі. Ігри спрямовані на 

математичний, мовленнєвий, пізнавальний розвиток, на розвиток дрібної моторики рук, 

пам’яті, уяви, уваги. Головне місце займають ігри від „Пізнайко”, тому створена однойменна 

підкатегорія у „Розвивально-пізнавальному контенті”. 

У додатковому меню розміщена відео- та фотогалерея, де публікуються мультимедійні 

матеріали різних свят та конкурсів ДНЗ всієї області.  

Ведеться постійна робота з наповнення та покращення функціональності сайту. 

Регулярно публікуються новини дошкільних навчальних закладів Закарпатської області, 

оновлюється нормативно-правова база, створюється електронна бібліотека методичних 

доробок освітян-дошкільників. 

Центр інформаційно-видавничої діяльності налагоджує тісну й ефективну співпрацю з 

освітянами регіону, кореспондентськими пунктами при районних і міських відділах 

(управліннях) освіти. Презентована на сайті інституту мапа Закарпатської області (,,Новини з 

районів”) дозволила користувачам не лише швидко знаходити потрібну інформацію, але й 

створила здоровий дух конкуренції у висвітленні проробленої роботи педагогічними 

колективами районів.  
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Проблема розробки електронного освітнього контенту вирішується шляхом публікації 

матеріалів, наданих викладачами кафедри, вчителями-методистами предметних галузей. На 

сьогодні існують зовнішні інтернет-джерела, які спеціалізуються на зборі різного виду 

електронних розробок, які не завжди є якісними. Для ефективного використання наявних 

ресурсів та запровадження електронної освіти необхідно розробити відповідні технічні 

засоби, передбачити відбір навчального матеріалу, залучити до цієї роботи існуючі творчі 

лабораторії вчителів. 

 

 

ІХ. Координація діяльності районних (міських) 

науково-методичних кабінетів (центрів) 
 

1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів) 

 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти координує і спрямовує 

свою діяльність на піднесення професійної компетентності працівників районних (міських) 

методкабінетів, керівників навчальних закладів, педагогічних працівників та творчої 

майстерності методичного активу. 

З метою належної організації інноваційної та методичної діяльності в області створена 

система роботи, яка подана у схемі: 

 
 

Стратегія модернізації регіональної системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, удосконалення їх майстерності спрямована на мережеву взаємодію, 

скоординованість дій інституту і методичних служб на регіональному рівні, щодо різних 

напрямів діяльності. З цією метою у 2015 році діяльність інституту була спрямована на: 

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
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– координацію діяльності навчально-методичних підрозділів інституту з районними 

(міськими) методичними кабінетами з питань удосконалення структури, змісту і форм 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період; 

– інформаційно-організаційне забезпечення роботи районних (міських) методкабінетів; 

– науково-методичне забезпечення трансформування наукових ідей, інноваційних 

технологій навчання, виховання, управління в практику модернізації освіти; 

– удосконалення системи навчання завідувачів, методистів районних (міських) 

методичних кабінетів; 

– підвищення фахового рівня керівників ЗНЗ; 

– науково-методичний супровід діяльності опорних закладі освіти, піднесення 

ефективності роботи творчих груп, майстер-класів та інших методичних формувань; 

– координацію з питань моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження 

педагогічного досвіду; 

– науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з 

обдарованими дітьми; 

– аналіз стану кадрового потенціалу районних (міських) методичних кабінетів, 

керівників ЗНЗ, та результативності діяльності методичних служб; 

– створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої інформації, 

методичних порт фоліо щодо діяльності районних (міських) методичних служб, 

удосконалення управлінської компетентності керівників ЗНЗ; 

– планування науково-методичного супроводу інноваційної діяльності, спрямованої на 

введення змін у практику шляхом реалізації перспективних ідей, методів, технологій для 

досягнення нової якості результатів освіти; 

– управління професійними розвитком керівників ЗНЗ та курсової підготовки всіх 

категорій педагогічних працівників; 

– організацію і проведення учнівських предметних олімпіад і турнірів, конкурсів 

педагогічної майстерності; 

– забезпечення психологічного супроводу професійного зростання керівників 

навчальних закладів; 

– модернізацію змісту та форм діяльності шкільної бібліотеки. 

Науково-педагогічними та методичними працівниками інституту постійно надається 

допомога методичним кабінетам із питань удосконалення їхньої діяльності відповідно до 

нового положення. З цією метою: 

– розроблено модель неперервного підвищення кваліфікації працівників методичних 

кабінетів, яка дає можливість запровадити новий зміст і форми навчання (виїзні заняття на 

базі опорних районних (міських) методичних кабінетів, рольові та ділові ігри, тренінги 

тощо); 

– розроблено необхідну ділову документацію щодо проведення процедури погодження 

на посаду завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами. 

Керівництво та координування діяльності методичних кабінетів здійснюється шляхом 

діагностування завідувачів РМК, методистів, директорів ЗНЗ, заступників директорів з 

навчально-виховної та виховної роботи; анкетування працівників районних (міських) 

методичних кабінетів з питань планування та організації співпраці з науково-методичними 

підрозділами ЗІППО; аналізу річних планів роботи РМК, якісного складу працівників 

методичних кабінетів; аналізу ефективності функціонування діючої структури методичної 

роботи з педагогічними кадрами в регіонах та визначення завдань щодо її вдосконалення у 

новому навчальному році. 

Підвищення кваліфікації методичних кадрів здійснюється на основі особистісно-

орієнтованого підходу, диференціації ц індивідуалізації, які забезпечуються різними 

формами організації навчання під час курсів та в між курсовий період. 

Із метою підвищення професійної майстерності завідувачів РМК  2015 року проведено 

2 науково-методичні семінари „Шляхи вдосконалення взаємодії з районними, міськими 
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методичними кабінетами та впровадження в управлінську діяльність сучасних інноваційних 

методик”, більше 100 семінарів для методистів районних (міських) методичних кабінетів. 

Координація діяльності методичних кабінетів у здійсненні науково-методичного 

супроводу модернізації освіти здійснюється через створену на діагностичній основі 

ефективну структуру науково-методичної роботи:  

–  2  постійні семінари завідувачів РМК; 

–  35 обласних постійних проблемних семінарів методистів і голів районних (міських) 

методичних об’єднань учителів-предметників; 

–  одне засідання обласної школи методичної майстерності працівників РМК; 

–  25 інтегрованих семінарів, тренінгів; 

–  2 проблемні лабораторії; 

–  25 творчих майстерень учителів; 

–  15 оглядів-конкурсів; 

–  методичний турнір у трьох номінаціях. 

Із метою вдосконалення змісту та підвищення кваліфікації освітянських кадрів, 

залучення можливостей та інтелектуальних здібностей педагогів-новаторів в інституті 

розроблено положення про авторську творчу майстерню вчителів, метою діяльності якої є 

вдосконалення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних кадрів, 

прискорення процесу трансформації ідей педагогічного досвіду в практичну діяльність, 

збагачення технологічного потенціалу членів авторської творчої майстерні.  

Проведено консультування методистів відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які відповідають за діяльність психологічної 

служби з питань організації діяльності практичних психологів та соціальних педагогів. 

Працівники центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти 

надавали методичну та практичну допомогу навчальним закладам області, де створено 

інклюзивні класи, у плануванні роботи, веденні документації; проводили роз’яснювальну 

роботу з керівниками навчальних закладів щодо впровадження і розвитку інклюзивного 

навчання в системі освіти; поширювали  знання про інклюзивне навчання серед учителів 

початкових класів, англійської, німецької мов, вихователів шкіл-інтернатів та ГПД, 

завідувачів та вихователів ДНЗ, директорів та заступників директорів з навчально-виховної 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів; постійні консультації щодо складання 

індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, планування уроків, 

індивідуальних корекційних занять у системі корекційної та інклюзивної освіти. 

Методисти кабінетів спрямовують свою діяльність на координацію та підвищення 

професійної компетентності шляхом організації різноманітних навчально-методичних 

заходів: 

 інструктивно-методичні наради з обдарованими учнями, пошук привабливих 

педагогічних ідей та виявлення і узагальнення перспективного педагогічного 

досвіду, реалізації заходів, пов’язаних з проведенням конкурсів, олімпіад, турнірів: 

 інструктивно-практичні семінари (у формі вебінару) з питань організації та 
проведення Міжнародного математичного конкурсу ,,Кенгуру – 2015”,  

Всеукраїнських конкурсів ,,Левеня – 2015” та „Бобер – 2015”; 

 навчально-практичний семінар (у формі вебінару) ,,Підготовка школярів до ЗНО з 
математики”; 

 науково-практичний семінар-вебінар ,,Упровадження нової програми з 
інформатики у 2 – 3 класах”; 

 науково-практичні семінари ,,Особливості викладання математики з 

використанням інформаційно-комп’ютерних технологій” та ,,Роль ІКТ у роботі з 

обдарованими учнями”; 

 науково-практичний семінар (у формі вебінару) ,,Формування життєвої 
компетентності учнів шляхом використання практично – орієнтованих завдань на 

уроках фізики та астрономії”; 
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 науково-методичний семінар (у формі вебінару) ,,Особливості змістового та 

методичного забезпечення викладання хімії за новими програмами та 

підручниками у 7 класах”; 

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

 індивідуальні консультації з методистами районних (міських) РМК та вчителями з 
питань методичного супроводу організації та проведення науково-дослідницьких 

робіт у межах підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

 інструктивно-методичні наради методистів міських (районних) методкабінетів, 

відповідальних за викладання української мови і літератури, зарубіжної літератури, 

російської мови, української мови і літератури у школах з мовами навчання 

національних меншин; 

 інструктивно-методичні наради методистів міських (районних) методкабінетів, 
відповідальних за викладання іноземних мов; 

 інструктивно-методична нарада методистів  міських (районних) методкабінетів, що 
відповідають за викладання суспільствознавчих дисциплін „Методичні 

рекомендації щодо вивчення суспільствознавчих дисциплін у 2015/2016 н.р.”; 

 обласний науково-методичний семінар методистів методкабінетів районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти, відділів (управлінь) освіти  з художньо-

естетичних дисциплін  ,,Особливості змістового та методичного забезпечення 

навчання з художньо-естетичних дисциплін”. 

 

2. Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) з основних напрямів 

діяльності 

  

В області є 18 територіальних одиниць: 13 районів та 5 міст обласного підпорядкування 

і функціонує 17 методичних кабінетів. 2015 року сформовано мережу базових методичних 

кабінетів з основних напрямів діяльності: 

 м. Ужгород – Робота з обдарованими дітьми в контексті реалізації науково-
методичної проблеми „Створення оптимальних умов для реалізації ефективної 

системи методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня творчої діяльності 

педагогічних працівників з метою використання ефективних освітніх та 

педагогічних технологій в системі особистісно орієнтованого навчання та 

створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти”;  

 м. Хуст – Організація методичної роботи в навчальних закладах міста в контексті 
науково-методичної проблеми „Реалізація особистісно зорієнтованої освітньої 

домінанти через формування ключових компетентностей учасників навчально-

виховного процесу”; – Виноградівський район – Системна координація районних 

методичних формувань в контексті реалізації науково-методичної проблеми 

„Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес як 

шлях до забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти”;  

 Великоберезнянський район – Діагностування педагогічних працівників з метою 

визначення їхнього рівня професійної компетентності в контексті реалізації 

науково-методичної проблеми „Створення науково-методичного простору, 

спрямованого на розвиток і саморозвиток творчої особистості педагога у процесі 

реалізації компетентнісно-орієнтованого навчання”. 

У кінці 2015/2016 навчального року на семінарі-нараді завідувачів РММК 

визначатиметься додатково низка базових методичних кабінетів з основних напрямів їхньої 

роботи. 
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3. Аналіз діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів)  

  

Упродовж 2015 року на виконання наказів районних, міських відділів та управлінь 

освіти „Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти” 

проведено змістовну методичну роботу з різними категоріями педагогічних працівників 

щодо організації діяльності закладів освіти на розв’язання науково-методичної проблеми. 

Оновлення роботи методичних служб області відбулося за напрямами:    

 створення бази сучасних нормативно-правових документів щодо розвитку освіти; 

 допомога педпрацівникам в опануванні інноваційних методик, розробці 

індивідуальних науково-методичних проблем, активізація творчої ініціативи; 

 психолого-педагогічне та науково-методичне консультування; 

 сприяння організації та проведенню позашкільних творчих інтелектуальних 
змагань учнів; 

 задоволення потреб у адресних замовленнях педагогічних працівників, шкільних та 

міських методичних об’єднань щодо актуальних проблем розвитку освіти; 

 широке інформування громадськості щодо інноваційних процесів та передового 
педагогічного досвіду у закладах освіти. 

У всіх районах та містах методична робота з педагогічними кадрами шкіл, дошкільних 

та позашкільних установ проводилася згідно з планами відділів, управлінь освіти, 

методичних кабінетів, а також відповідно до структури, затверджених радами РМК (ММК). 

На засіданнях методичної ради розглядалися питання організації навчально-виховного 

процесу, курсової підготовки педагогічних працівників, актуальних аспектів методичної 

роботи в навчальних закладах. 

Відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, на 

виконання завдань 1 – 4 розділу V Державної цільової програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій „Сто відсотків” колективами навчальних закладів та методичними об’єднаннями 

продовжено роботу над оволодінням основ інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дотримуючись запланованих заходів, методичні служби кожного району та міста 

провели засідання Школи молодого вчителя; заняття творчих груп в школах, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладах та школи педагогічної майстерності; районні та міські 

етапи конкурсу „Учитель року – 2016”, „Класний керівник року”; атестацію педагогічних 

працівників, курсову підготовку педагогічних працівників шкіл, дошкільних та 

позашкільних установ на базі ЗІППО згідно з планами навчальних закладів – 4000 педагогів; 

вивчення стану викладання навчальних предметів та рівня учнівських досягнень, моніторинг 

стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у ЗНЗ; моніторингові 

дослідження рівня навчальних досягнень учнів других і п’ятих класів в контексті готовності 

до навчання; апробацію підручників; пробне тестування випускників, що бажають вступати 

до ВНЗ; вивчили понад 100 досвідів педагогів; створили банк інноваційних проектів із різних 

тем педагогічної діяльності учителів, що атестувалися; виставку творчих робіт учителів, які 

атестуються „Сучасні технології викладання навчальних предметів”; забезпечили 

інформаційний супровід підключення закладів до освітньої мережі „Щоденник” та створили  

веб-сайти; інформаційний супровід створення єдиної електронної системи „Освіта”; 

методичні дні у навчальних закладах, за наслідками яких підготовано методичні 

рекомендації щодо вдосконалення роботи педагогічних працівників; підписку на 2016 рік 

методичних, фахових та періодичних видань; координувалася та аналізувалася робота 

навчальних закладів щодо передплати фахових видань МОН України та іншої популярної 

періодики; анотовані каталоги методичних розробок педагогічних працівників; буклети про 

діяльність методичних кабінетів; проекти „Перший учитель”, „Історія школи”; 

загальноміські та районні свята, приурочені до 2001-ї річниці з дня народження Тараса 



154 

 

Шевченка та 212-ї річниці з дня народження Олександра Духновича; конкурс „Сузір’я 

талановитих дошкільнят” тощо. 

Працівники методичних кабінетів за звітній період використовували різні форми 

контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як 

вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка 

класних журналів тощо. Під час здійснення контролю за рівнем викладання навчальних 

предметів використовувалися діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання 

предметів. Аналіз результатів такого контролю знайшов відображення у відповідних наказах 

по управлінню освіти, рішеннях методичної ради РММК та довідках. 

 

Структура методичної роботи Великоберезнянського району 

  

До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі, які мають 

педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками міських 

методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їхньої активної 

участі проходили предметні тижні, методичні засідання, семінари, конференції, засідання 

творчих груп, педагогічні читання, дискусії, круглі столи тощо. 

Ефективними формами роботи з педагогічними працівниками в цьому році були творчі 

звіти вчителів, презентації досвіду, конкурси педагогічної майстерності. На веб-сайтах 

установ освіти та навчальних закладів постійно висвітлювалися здобутки, досягнення, події 

освітянського життя. 

Відбулося подальше вдосконалення роботи семінарів керівників навчальних закладів та 

їхніх заступників з навчальної та виховної роботи.  

Результативною формою роботи педагогів у районах і містах визнано також тренінги, 

практичні заняття, майстер-класи учителів іноземних мов „Комунікативний метод як спосіб 

активізації мовленнєвої компетенції” за участю 10 волонтерів Корпусу Миру США, 

„Особливості навчання французької мови у початкових класах”, учителів, що викладають 

інформатику у 4-х класах відповідно до нового Державного стандарту. 

Значну роботу проведено в області з впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти у 1 – 4-х класах. З метою безболісної адаптації дітей до умов 

навчання у школі у жовтні 2015 року всіма навчальними закладами проведено Тиждень 

початкової та дошкільної освіти, за наслідками якого вироблено методичні рекомендації та 

розроблено план заходів з даного напряму роботи. 
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Педагоги області залучалися до роботи в обласних, всеукраїнських семінарах, 

засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях, семінарах. 

Вагомим чинником у розвитку методичної роботи кожного навчального закладу стало 

створення сайтів шкіл та робота з підготовки до підключення до єдиної інформаційної 

системи освіти району, міста. Щодо формування інформаційної культури вчителя, то в 

багатьох ЗНЗ проводилися засідання шкіл комп’ютерної грамотності, створено творчі групи 

вчителів для організації навчання з використанням ІКТ. 

У всіх методичних кабінетах є в наявності нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність методичних кабінетів, загальноосвітніх навчальних закладів та 

вчителів-предметників.  

Варто зазначити, що працівники методичних кабінетів у 2015 році кожному 

навчальному закладу надавали допомогу, спрямовану на підвищення фахового рівня та 

майстерності педагогічних працівників. У більшості навчальних закладів робота 

проводилася планово, із застосуванням інтерактивних форм проведення засідань методичних 

та об’єднань: заняття з  обміну досвідом, робота з документацією, рольові та ділові ігри, 

практикуми, предметні тижні, виставки, ярмарки. 

Значну роботу у районах та містах проведено з узагальнення та популяризації 

педагогічного досвіду. Закарпатські педагоги зареєстровані на сайті освітньої мережі 

Mikrosoft „Партнерство у навчанні” та брали участь в ХІ Всеукраїнському конкурсі 

„Учитель-новатор”. Упродовж року у навчальних закладах при безпосередній участі 

методичних працівників проведено десятки предметних та методичних тижнів і декад. 

Проводиться в області і місячник „Від атестації до атестації”, в рамках якого вчителі 

презентували свої досягнення, проводили відкриті уроки для колег та майстер-класи; брали 

участь у круглих столах з елементами тренінгу „Сучасний урок-середовище суб’єкт-

суб’єктної та полісуб’єктної взаємодії”. Для молодих педагогів провели тренінги та 

практичні заняття. Заслуговує на увагу превентивна робота з педагогами перед методичним 

тижнем. Значну увагу методистами приділено в навчальних закладах оновленню творчих 

лабораторій педагогів – навчальних кабінетів. Тут створюються банки мультимедійних 

презентацій, встановлюються електронні посібники для різних класів, урізноманітнюється 

дидактичний матеріал до уроків. 

Чіткість у плануванні роботи методичних кабінетів дозволяє колективам навчальних 

закладів ефективно вирішувати завдання, що стоять перед ними. У багатьох школах створено 

фокус-групи, які протягом року працювали над проблемними питаннями: „Інноваційні 

технології у навчально-виховному процесі”, „Впровадження державного стандарту 

початкової освіти”, „Формування комунікативних та соціолінгвістичних компетентностей на 

уроках іноземних мов”. Результати досліджень фокус-груп опрацьовувались на засіданнях 

методичних об’єднань, які проводилися у формі тренінгів, „круглих столів”, занять у 

дидактичній майстерні тощо. Це дало змогу прискорити роботу з оновлення предметних та 

методичних кабінетів та створити інформаційні банки матеріалів до уроків з різних 

предметів, портфоліо педагогів і т.п. 

Позитивним у роботі значної кількості методичних об’єднань є впровадження у 

практику роботи нових форм і методів: ділові ігри, ярмарки педагогічних ідей, виставки 

методичних знахідок, випуск інформаційних бюлетенів з науково-практичної діяльності 

педагогів. Тому на базі методичних кабінетів створено медіатеки, які містять мультимедійні 

презентації інноваційних форм методичної роботи педагогів, відеозаписи уроків, виховних 

заходів, майстер-класи, програмне забезпечення для комп’ютерної підтримки викладання 

предметів. 

2015 року з метою підвищення фахового рівня, розвитку творчого потенціалу, 

удосконалення майстерності, озброєння новітніми знаннями, методикою та технологіями 

навчання молодих педагогів функціонували Школи молодого вчителя, якими було охоплено 

понад 300 молодих педагогів, з якими проводилися як теоретичні, так і практичні заняття. 

Тематика занять була різноманітною, але, в основному, це: 
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– загальні засади організації роботи в школі; організація навчально-виховного процесу;  

– вироблення рекомендацій щодо складання календарно-тематичних планів, щоденного 

планування, ведення класних журналів, організації робочого дня; 

– педагогічна техніка вчителя, етика педагогічного спілкування або комунікативна 

культура педагога;  

– психологічні вимоги щодо організації кожного елементу діяльності учнів на уроці, 

створення морально-психологічного клімату в колективі; 

– дидактичні вимоги до сучасного уроку в світлі нових інноваційних технологій; 

– етика спілкування учителя з учнями в урочний та позаурочний час; 

– сучасні методи навчання та виховання учнів, робота зі слабовстигаючими та 

обдарованими учнями.  

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів ДНЗ протягом 2015 року в 

структурі методичної роботи районів і міст функціонували методичні об’єднання 

вихователів дошкільних груп та музичних керівників. Слід відмітити якість проведення 

засідань, урізноманітнення форм: семінари, круглі столи, ярмарки педагогічних ідей, 

виставки-презентації наочних та дидактичних посібників, мозкові штурми, дискусійні клуби 

і т.п. 

У рамках обласного Тижня дошкільної та початкової освіти у навчальних закладах 

області методичними службами проведено низку спільних заходів у ДНЗ та ЗНЗ. 

Психологічна служба системи освіти області 2015 року здійснювала діяльність з метою 

підвищення ефективності навчально-виховної діяльності закладів освіти, здійснення 

соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу засобами 

діагностики, корекції, профілактики, соціальної реабілітації і психологічної просвіти. 

Психологи навчальних закладів брали активну участь у семінарах директорів, 

заступників керівників освітніх закладів та педагогів-предметників. Для новопризначених 

психологів методкабінетами організована „Школа молодого психолога”, де молоді 

спеціалісти (до 3-х років роботи) оволодівають практичними уміннями і навичками 

діагностико-корекційної роботи з учнями. 

На розширених круглих столах із питань роботи з правопорушниками за участю 

представників служби у справах дітей міських рад райдержадміністрацій, органів 

прокуратури, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, заступників директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи, практичні психологи навчальних закладів презентували свою 

роботу з учнями, які стоять на шкільному обліку за правопорушення, та превентивну роботу 

серед учнів з питань профілактики правопорушень та скоєння злочинів. 

Психологи ЗНЗ та ДНЗ беруть участь у реалізації програм: 

– загальнодержавна програма „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини” на період до 2016 року; 

– державна цільова соціальна програма „Молодь України” на 2009 – 2015 роки; 

– державна програма „Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року; 

– державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 

року; 

– регіональна програма „Сприяння просвітницькій роботі „Рівний – рівному” серед 

молоді України щодо здорового способу життя”. 

Упродовж року організовано семінари практикуючих психологів навчальних закладів: 

„Збереження психічного здоров’я у старших дошкільників”, „Використання засобів 

казкотерапії в роботі психолога ДНЗ”, „Психологічна готовність старших дошкільників до 

навчання у школі”. 

Актуальними для психологічної служби залишаються проблеми створення 

комфортного освітнього середовища в навчальних закладах та попередження і подолання 

професійного вигорання педагогів як передумови формування їх емоційної компетентності. 

Значна увага працівниками методичних служб області приділялась організації 

спортивно-масової роботи. У загальноосвітніх навчальних закладах міста проводиться 
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робота в рамках фізкультурно-оздоровчого комплексу учнів „Крок до здоров’я” відповідно 

до положення, інструктивних матеріалів та рішень педагогічних рад загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. До Дня фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних 

закладах області проведено олімпійський урок та заходи щодо відзначення Олімпійського 

тижня. 

Актуальним напрямом роботи методичних кабінетів області 2015 року був пошук, 

розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді. При методичних кабінетах створений 

банк даних „Обдарованість”. 

Дієвими засобами формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної 

активності є олімпіади, турніри, конкурси. Щорічно методичними кабінетами проводиться 

близько 60 заходів з обдарованою молоддю: Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

Міжнародний конкурс із української мови ім. Петра Яцика, Міжнародний математичний 

конкурс „Кенгуру – 2015”, Всеукраїнський фізичний конкурс „Левеня – 2015”, Міжнародний 

мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнська експедиція „Моя Батьківщина – Україна”, обласна краєзнавча олімпіада 

„Закарпатський краєзнавець”, регіональний конкурс „Найкращий відгук на сучасну дитячу 

прозу”, обласний зліт юних натуралістів „Золотий нарцис”, обласний конкурс екскурсоводів 

шкільних музеїв, обласний зліт-змагання юних пожежників-рятувальників, ІІ обласний тур 

Всеукраїнської історико-географічної експедиції „Історія міст і сіл України”, конкурс з 

англійської мови „Грінвіч”, конкурс із французької мови „Галлус”, конкурс з українознавства 

„Патріот”, конкурс із історії „Кришталева сова”, міський конкурс на кращий твір-нарис та 

вірш „Тобі, рідне місто, – найкращі слова”, фотоконкурс „Моє місто майбутнього”, 

інтелектуальні змагання „Що? Де? Коли?” між обдарованими дітьми та ін. 

Міськими та районними методичними кабінетами спільно з позашкільними установами 

(різних форм підпорядкування) охоплено різними формами позашкільної освіти близько 45% 

школярів. Значна увага надається залученню до гурткової роботи дітей, які перебувають на 

внутрішкільному обліку. За напрямами позашкільної освіти у школах 2015 року працювали 

такі гуртки: 

– художньо-естетичного напрямку, туристсько-краєзнавчого напряму, 

– еколого-натуралістичного напрямку, науково-технічного напряму, 

– фізкультурно-спортивного напрямку та низка інших напрямів. 

Кращий досвід роботи з обдарованою молоддю висвітлювався в регіональних засобах 

масової інформації та розміщується в мережі Інтернет на веб-сторінках освітянських 

установ. 

Основними напрямами розвитку методичних кабінетів 2016 року буде науково-

методичне забезпечення роботи з  організації експериментальної та проективної роботи, 

допрофільного та профільного навчання, надання якісних освітніх послуг учням з 

обмеженими можливостями, упровадження дистанційного навчання та використання 

комп’ютерного парку закладів учнями для піднесення рівня навчання у відповідності зі 

світовими стандартами, методичний супровід підготовки до атестації освітян, 
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Х. Міжнародна діяльність закладу 
 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

 

Вимоги до освіти з боку суспільства, держави і особи зумовлюють стрімку зміну ролі, 

функцій, підготовки і діяльності педагогічних кадрів. Пов’язуючи перспективи свого 

майбутнього розвитку з концепцією суспільства, яке навчається, світова спільнота бере за 

орієнтир провідні принципи освіти ХХІ століття: навчатися пізнавати, навчитися робити, 

навчитися жити разом, навчатися самовиражатися. 

Як зазначається в сучасних міжнародних документах ЮНЕСКО, Організації 

міжнародного співробітництва і розвитку, Міжнародної організації праці, Ради Європи, 

Європейської Асоціації педагогічної освіти, у своєму новому виявленні неперервна освіта 

виходить далеко за межі традиційних підходів і накопиченого різними освітніми системами 

досвіду підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. Інтеграція освіти України в 

міжнародний освітній простір, зокрема, її вихід на європейський ринок освітніх послуг, 

потребує наукового дослідження історії та сучасного стану післядипломної педагогічної 

освіти в країнах Західної Європи у світлі ідей її неперервності, інтеграції і демократизації, а 

також виявлення перспективних орієнтацій і тенденцій у цій галузі. Післядипломна 

педагогічна освіта, як складова неперервної професійної освіти, має сприяти виробленню 

стратегій входження в європейський освітній і науковий простір. А отже й сама має 

втілювати в собі європейські принципи та стандарти освіти. Це й зумовлює системну роботу 

ЗІППО у співпраці з міжнародними освітніми інституціями.    
У рамках проведення науково-педагогічного проекту „Підготовка керівних, 

педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми 

технологіями „Академія інноваційного розвитку” (Наказ МОН № 632 від 22.05.2014) 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти проводить дослідження за 

темою: „Детермінування та особливості розвитку неперервної педагогічної освіти  у 

сучасному освітньому просторі країн Західної Європи (Словаччини, Угорщини, Румунії)”

  

 

№ 

з/п 

Назва Місце розташування 

1. Інститут досліджень та розвитку освіти 

Угорщини 

м. Будапешт (Угорщина) 

2 Факультет педагогіки Інституту  

ім. Гал Ференца  

м. Сарваш (Угорщина) 

3.  Корпус Миру США  м. Ужгород, ЗІППО 

4. Дебреценський реформаторський педагогічний 

інститут ім. Ференца Келчеї 

м. Дебрецен (Угорщина) 

5. Міжнародний Фонд „Відродження” м. Ужгород, ЗІППО 

6. Лабораторія навчання іноземних мов  

Інституту педагогіки АПН України 

м. Ужгород, ЗІППО 

7. Державний університет Матея Бела  м. Банська Бистриця (Словаччина) 

8. Університет  м. Дебрецена  м. Дебрецен (Угорщина) 

9.  Налагодження контактів, підготовка та 

підписання угоди про співробітництво з 

університетом імені Сельє Яноша та центр 

підвищення кваліфікації педагогів із міста 

Банська Бистриця (Словаччина) 

м. Комарно (Словаччина) 
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10. Співпраця з міжнародними громадськими 

організаціями Eutis o.p.s. та Центром 

європейської політики  

Чеська Республіка, Словаччина 

11. Кошицький університет ім. Й. Шафарика м. Кошице (Словаччина) 

12. Педагогіко-методичний центр  м. Пряшів (Словаччина) 

13. Товариство проектної педагогіки Угорщини  м. Будапешт (Угорщина)   

14. Університет імені Етвеша Лоранда  м. Будапешт (Угорщина) 

15. Громадське об’єднання з питань підвищення 

кваліфікації дорослих та експертизи  

м. Дебрецен (Угорщина) 

16. Інститут педагогіки Дебреценського 

універсітету  

м. Дебрецен (Угорщина) 

17. Університет ім. Палацького м. Оломоуц м. Оломоуц (Чехія) 

18. Університет м. Нові-Сад  м. Нові-Сад (Сербія) 

 

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 

Упродовж 2015 року ЗІППО впроваджував низку міжнародних програм та проектів, які 

мали на меті сприяти процесу інтеграції післядипломної педагогічної освіти України в 

європейське середовище. Зокрема, в рамках проекту Організації з безпеки та співробітництва 

в Європі (ОБСЄ) ,,Зелений пакет” проходило 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. 

Спільний пілотний проект МОН України, Національного банку України та Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) курсу за вибором ,,Фінансова грамотність”  

здійснював координаційну роботу в 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. 

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 з 

розвитком професійної активізації підприємництва; 

- використання потенціалу учасників і частини проекту у передачі набутих знань та 

навичок. 

Працівники інституту забезпечували науково-методичний супровід у рамках проектів 

„Міжкультурна освіта в Україні” за підтримки громадської організації Інформаційно-

дослідний центр „Інтеграція та розвиток”, „Поширення досвіду Центрів для батьків у 

ромських громадах” за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”. 

У 2015 року Закарпатський ІППО 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; 
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 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). 

 

У рамках проекту „Європа в школі – 2” проводилися семінари, на яких навчалися 

педагоги Донецької, Житомирської, Закарпатської та Одеської областей, підготовлено 

посібник тренера. Результатом проекту є так звані Робочі зошити за темами: „Цілі та 

принципи функціонування ЄС крізь призму системи цінностей”, „Політичні аспекти 

європейської інтеграції”, „Економічні аспекти європейської інтеграції”, „Громадянство”. Ці 

зошити готуються до друку і невдовзі їх електронний варіант через сайт ЗІППО буде 

доступним для використання. Старший викладач Герцог Ю.В. був експертом українсько-

словацького проекту з питань європейської інтеграції „Європа в школі – 2” (січень – червень 

2015 р.). 

 

3. Заходи у рамках співпраці 

 

У лютому в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти за сприяння 

генерального консула Словацької Республіки в м. Ужгороді відбулася презентація посібника-

довідника „Навчальні заклади Східної Словаччини для абітурієнтів з України”. Почесними 

гостями форуму були Янка Бур’янова, генеральний консул Словацької Республіки в  

м. Ужгороді,  Івана Цімерманова, проректор з міжнародних зв’язків Пряшівського 

університету, Керівник відділу міжнародних зв’язків Пряшівського університету Юрій 

Журавльов ознайомив присутніх з особливостями вступу абітурієнтів з України до 

Пряшівського університету.   

Відбулася робоча зустріч з представниками факультету педагогіки інституту ім. Гал 

Ференца (м. Сорвош, Угорщина) щодо налагодження співробітництва (лютий 2015 р.). 

Підготовлено для підписання проект „Угода про співробітництво між факультетом 

педагогіки інституту ім. Гал Ференца (м. Сарваш, Угорщина) та Закарпатським інститутом 

післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород, Україна), (жовтень 2015 р.). Також 

налагоджено контакти з Інститутом досліджень та розвитку освіти м. Будапешт (Угорщина), 

результатом є участь їхнього представника у Міжнародній науково-практичній конференції 

„Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти 

України”. 

У грудні представники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти на 

запрошення державного університету Матея Бела та центру підвищення кваліфікації 

педагогів із міста Банська Бистриця (Словаччина) зустрілися з керівниками та науково-

педагогічними працівниками зазначених закладів. Доктор PhD Зюзана Другова зазначила, що  

університет на сьогоднішній день є одним з найкращих вищих навчальних закладів не лише 

в Словацькій Республіці, а й в східно-європейській частині Євросоюзу. Під час зустрічі 

обговорювалися можливості проходження стажування науково-педагогічних працівників 

вищезгаданого вишу в Україні та, відповідно, працівників Закарпатського ІППО в 

Словаччині, проведення спільних конференцій, семінарів із проблем післядипломної 

педагогічної освіти та освіти дорослих, викладання курсу „Українська мова” для студентів 

http://zakinppo.org.ua/images/2015/doc/05/posibnyk_trenera.pdf
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університету Матея Бела, особливості забезпечення освітніх потреб національних меншин 

Закарпаття, зокрема, словацької меншини.  

З 19 до 25 липня група представників з України взяла участь у Міжнародному проекті 

„Nicitelia euromytov”, задуманого як Літня школа, яка відбулася у м. Брно (Чеська 

Республіка). Організатором проекту виступила чеська організація Eutis o.p.s. Проект був 

розроблений і реалізований у співпраці з наступними партнерами: Центр європейської 

політики (Словаччина), організація Агора (Боснія і Герцеговина) та Закарпатська обласна 

благодійна організація „Рівний – рівному” (Україна). У Літній школі взяли участь понад 40 

учасників, з кожної країни  по 10 чоловік (Чеська Республіка, Словаччина, Україна, Боснія і 

Герцеговина). Метою проекту було сприяння підвищенню рівня обізнаності молоді про 

реалії членства в Європейському Союзі (ЄС), зокрема шляхом обміну досвідом та спільної 

роботи команд двох країн – членів ЄС (Чеська Республіка, Словаччина) та двох країн, які не 

є членами Європейського Союзу (Україна та Боснія і Герцеговина).  

Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти 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. Названий проект 

реалізується в рамках програми „SK08 Транскордонне співробітництво”, яка фінансується 

Норвезьким фінансовим механізмом та урядом Словацької Республіки. Партнерами проекту 

є громадські організації „Центр європейської політики (Словаччина) та „Карпатія” (Україна), 

Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді, факультет комунікаційних 

технологій Ужгородського національного університету, Методико-педагогічний центр  

(м. Братислава, Словаччина), Інститут етнології Словацької академії наук, Лінгвістична 

гімназія ім. Т.Шевченка (м. Ужгород), Євангелійська об’єднана школа (м. Пряшів, 

Словаччина), IMSA Knowledge Compani AS (Норвегія). Проектом передбачено 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. З цією метою буде проведено 5 навчальних 

семінарів для учителів-учасників проекту (3 – у Словаччині, 2 – у Закарпатті), на яких 

передбачено розглянути питання історії, архітектури, релігії, традицій сусідніх регіонів, 

використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Учасники проекту 

виготовлятимуть робочі зошити, які міститимуть інформацію з даної тематики, призначену 

для використання її в навчально-виховному процесі. У рамках вказаного проекту 15 жовтня 

2015 року в м. Кошице (Словаччина) проведено Міжнародну наукову конференцію 

„Інноваційні методи в освіти і галузі досліджень в 2015 році”. Головною метою конференції 

було інформування широкої громадськості про українсько-словацький проект „Інноваційні 

методи в освіті для підтримки партнерства – InovEduc”. У рамках даного заходу із 7 до 11 

грудня в м. Кошице (Словаччина) проведено перший науково-практичний семінар 

міжнародного українсько-словацького проекту „Інноваційні методи в освіті для підтримки 

партнерства – InovEduc”.  

 

 

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 
 

1. Моніторинг освітньої діяльності: 
 

Із метою реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561, та 
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виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спору України від 2 жовтня 2012 

року № 1064 „Про проведення моніторингового дослідження стану навчально-методичного 

забезпечення предметів природничо-математичного циклу” у 61 школі області проведено ІІ 

етап вищеназваного дослідження (координатор Бокоч О.С.). Моніторингове дослідження 

здійснювалося відповідно до вибірки методом анкетування районних методистів, 

керівників ЗНЗ, шкільних бібліотекарів, учителів-предметників, які є завідувачами 

навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії, математики. Загалом опитано 375 

респондентів. 

Анкети респондентів оброблені та узагальнені центром і відправлені до інституту 

інноваційних технологій м. Києва у визначений термін. 

На виконання Державної програми „Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 

року”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року  

№ 1849, та на виконання п. 4 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 2 жовтня 2012 року № 1065 „Про проведення моніторингового дослідження стану 

превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах” працівниками 

обласного центру проведено IІІ період збору даних моніторингового дослідження стану 

превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах Закарпатської області. 

Вибірку складали вчителі 3 та 6 класів, учні 6 класів, батьки учнів 3 та 6 класів, методисти 

Закарпатського ІППО з предмета „Основи здоров’я”. Запитання анкет розкривали 

ефективність ведення курсу основ здоров’я, ставлення учнів та батьків до асоціальної 

поведінки у суспільстві. Результати моніторингу надіслано до Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти.  

На виконання пункту 4.10. Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо 

розвитку психологічної служби на період до 2017 року, затвердженого наказом 

Міністерства 06.08.2013 р. № 1106, та листа Міністерства освіти і науки України 13.09.2015 

№ 1/9-389 „Про проведення опитувань” у навчально-виховних закладах Закарпатської 

області проведено опитування з теми: „Молодь і протиправна поведінка”. В опитуванні 

взяли участь 125 учнів 9-х класів, 101 учень 10-х класів, 122 учні 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, 300 учнів професійно-технічних навчальних 

закладів, 277 студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації (загалом – 925 

опитаних). Анкета складалася з 21 запитання різного спрямування, на які респонденти 

давали відповіді, що відображали їхні думки, переконання та ставлення щодо зазначених 

проблем. 

Серед причин, які спонукають молодь до скоєння протиправних дій, учні та студенти 

зазначають такі (Діаграма 1): вживання алкоголю і наркотиків (83% опитаних), під 

примусом (54%), захист себе і близьких (60%), упевненість у безкарності (54%), 

солідарність із компанією (48%), задля розваги (51%), необхідність добути гроші (60%), 

незнання законодавства (45%), суспільні та політичні процеси в державі (39%), на зло 

батькам та дорослим (37%), популяризація кримінальної поведінки через фільми, програми 

(38%), протиправні дії є звичною поведінкою в окремих групах (40%), низька якість 

профілактичної роботи в школах (31%).  
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Діаграма 1 

Причини, що спонукають молодь до скоєння протиправних дій 

 

 

Переважна більшість опитаних (від 64% до 91% відповідно до пункту запитання) 

висловили негативне ставлення до крадіжок, вживання спиртних напоїв, вживання 

наркотичних та токсичних речовин, азартних ігор, надання сексуальних послуг (проституції), 

незаконного придбання та зберігання зброї. Разом з тим 4% учнів позитивно ставляться до 

застосування фізичної сили проти іншої особи, 36% вважають допустимим її застосування; 

3% учнів позитивно ставляться до вживання спиртних напоїв, 20% вважають це допустимим 
у окремих випадках; 5% учнів позитивно ставляться до азартних ігор, 10% вважають 

допустимим їх застосування в окремих випадках, 4% учнів позитивно ставляться до 

незаконного придбання та зберігання зброї (Діаграма 2). 
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Діаграма 2 

Як Ви ставитеся до:  

 
 

67% учнів знають, що робити у випадку, якщо будуть затримані на вулиці 

працівниками поліції. Переважній більшості опитаних (64%) не відомі випадки, коли їм або 

їхнім друзям дорослі пропонували скоїти протиправні дії. 63% респондентів вважають, що 

зросла кількість правопорушень і злочинів у зв’язку із збройним конфліктом на сході 

України, а кожен третій переконаний, що зросла кількість правопорушень і злочинів серед 

неповнолітніх через ненависть за територіальною приналежністю.  

Близько 6% учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 12% учнів професійно-

технічних навчальних закладів та 8% студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів 

акредитації зазначили, що у їхньому класі (групі) навчаються учні (студенти), переміщені з 

Донецької, Луганської областей, Криму та/або Севастополя. 

60% опитаних визначили дружнє ставлення до переміщених дітей з боку інших учнів 

класу (групи) навчального закладу, 17% – співчутливе, 13% – байдуже (Діаграма 3). 
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Діаграма 3 

Ставлення до переміщених дітей з боку інших учнів класу (групи) 

 

 

На думку учнів, 45% їхніх друзів не курять цигарки, 27% друзів – курять інколи, а 23% 

друзів курять щоденно; 56% однолітків не вживають міцні алкогольні напої (горілку, коньяк 

тощо), а 37% – вживають їх інколи; 33% – не вживають пиво та інші слабоалкогольні напої, 

52% – вживають їх інколи; 92% – не вживають наркотики, 6% – вживають їх інколи 

(Діаграма 4). 

Діаграма 4 

Як часто, на Вашу думку, Ваші друзі вживають: 
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Близько 60% респондентів вважають, що отримують у своєму закладі освіти достатньо 

інформації про шкідливість та наслідки вживання алкоголю, наркотиків, наслідки та 

відповідальність за скоєння злочину і протиправні дії, а також рівень такої інформації 

відповідає їхнім запитам і потребам. 

В анкетах учні зазначили, що найчастіше у навчальному закладі виникають конфлікти 

між учнями, рідше – між учнями і педагогами, ще менше конфліктів виникає між учнями і 

батьками, а конфлікти між педагогами і батьками трапляються вкрай рідко (Діаграма 5). 
 

Діаграма 5 

Як часто у Вашому колективі виникають конфлікти між: 

 

47% учнів зазначили, що в їхньому навчальному закладі не діє Шкільний центр 

примирення (Шкільний центр/служба порозуміння), однак 58% дітей вказали, що у закладі 

освіти їх навчали способам розв’язання конфліктів. На думку 34% опитаних, найчастіше 

класний керівник бере на себе роль посередника у вирішенні „шкільних” конфліктів, 20% 

переконані, що розв’язання конфліктів відбувається за посередництва психолога, 19% 

вважають, що учні самі розв’язують конфлікти, 13% відмічають роль директора, 11% – 

заступника директора, 2% –  батьків, 1% – роль соціального педагога як посередників у 

розв’язані конфліктів. 

Близько третини опитаних зазначили, що в навчальному закладі були випадки, коли 

конфлікти призвели до тілесних ушкоджень учнів, кожен п’ятий вказав, що мало місце 

цькування когось з однолітків, а також конфлікт призвів до зміни учнем місця навчання. Деякі 

учні зазначили, що шкільні конфлікти спричинили насильство, ізоляцію когось із учнів та 

навіть самогубство (Діаграма 6). 
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Якби учням стало відомо про факт насильства серед однолітків, третина учнів 

професійно-технічних навчальних закладів та половина учнів загальноосвітніх і студентів 

вищих навчальних закладів негайно сповістили б дорослих, третина учнів ПТНЗ та кожен 

п’ятий учень ЗОШ і студент ВНЗ – з’ясував би причину, 10% усіх опитаних хотіли би 

покарати винуватця самостійно і майже кожен п’ятий не розголошував би інформацію про 

цей факт. 

Узагальнені результати анкетування дають можливість працівникам психологічної 

служби ефективніше планувати свою діяльність, обираючи вид і напрямок роботи, який 

потребує удосконалення. Враховуючи результати опитування практичні психологи та 

соціальні педагоги планують проведення діагностики з метою виявлення схильності учнів та 
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студентів до агресивної поведінки, схильності до вживання спиртних напоїв, наркотичних та 

токсичних речовин, суїцидальних намірів, схильності до конфліктної поведінки та 

протиправних дій тощо. Результати анкетування є також підставою для проведення корекції 

та профілактики із зазначених напрямків (в тому числі попередження виникнення конфліктів 

у колективах однолітків, попередження насильства, ізоляції когось із учнів та булінгу, 

профілактика правопорушень тощо). 

Упродовж березня – квітня 2015 року центр практичної психології, соціальної роботи 

та корекційної освіти організував проведення анкетування учнів 7 – 8 класів навчально-

виховних закладів області з метою виявлення комп’ютерної залежності у школярів „З 

комп’ютером на „Ти”. 

Кафедра  природничо-математичної освіти та інформаційних технологій забезпечує 

проведення моніторингу стану впровадження ІКТ упродовж 2012 – 2015 років, який 

передбачений наказом МОНМС України від 14.02.2011 р. №1431 „Про проведення 

моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

у загальноосвітніх навчальних закладах” (відповідальний від кафедри – старший викладач 

кафедри Сігетій І.П.). 

 

2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти проводиться на підставі Указу Президента 

України від 4 липня 2005 року №1013 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 25 

серпня 2004 року №1095 „Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти” зі змінами та доповненнями, від 31 грудня 2005 

року №1312 „Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти” зі змінами та доповненнями, наказів Міністерства 

освіти і науки України від 01 жовтня 2014 №1120 „Про деякі питання проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 

закладів України в 2015 році”, від 17 жовтня 2014 року № 1177 „Про підготовку до 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих 

навчальних закладів України в 2015 році”. 

Зовнішнє незалежне оцінювання є ефективним засобом створення умов для рівного 

доступу до якісної освіти на основі об’єктивного оцінювання якості навчальних досягнень 

учнів, важливим інструментом підвищення якості навчання, створює умови для подолання 

корупції. 

2015 року проведено тестування з 12 предметів інваріантної складової навчального 

плану: української мови і літератури, математики, фізики, хімії, біології, історії України, 

географії та з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської). 

Центром ЗНО, інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання спільно з 

департаментом освіти і науки облдержадміністрації, представниками Івано-Франківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти проведено  семінар-нараду з відповідальними 

за ЗНО в районах (містах) „Про підсумки ЗНО-2014 в Закарпатській області” (18 вересня 

2014 року); нараду з відповідальними за  ЗНО в районах (містах) „Особливості ЗНО-2015 та 

реєстрація учасників пробного ЗНО-2015 у тестуванні” (7 листопада 2014 року), нараду з 

відповідальними за ЗНО в районах (містах) „Особливості реєстрації ЗНО-2015 року” (26 

грудня 2014 року), з відповідальними за ЗНО у районах (містах) та відповідальними за 

пункти пробного тестування з питань проведення пробного тестування (17 березня 2015 

року); навчально-методичний семінар „Організація навчання персоналу пункту перевірки” 

для педагогічних працівників, які залучатимуться в якості старших екзаменаторів до 
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перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови і літератури (31 березня 2015 року), навчальний семінар для педагогічних 

працівників Закарпатської області, які можуть залучатися до роботи у предметних 

експертних групах із визначення порогового бала „склав/не склав” (2 квітня 2015 року), 

навчання екзаменаторів, нараду з відповідальними за ЗНО в районах та містах, інструктаж 

тренерів з підготовки старших інструкторів, інструктаж уповноважених осіб УЦОЯО 

інструктаж-навчання відповідальних за пункти тестування, помічників відповідальних за 

пункти (15, 16, 17 квітня 2015 року), робоча нарада з відповідальними за округи тестування з 

актуальних питань організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року 

(27 травня 2015 року), нараду з відповідальними за ЗНО у районах (містах) „Особливості 

ЗНО-2016 (8 грудня 2015 р.). 

21 та 28 березня проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання навчальних 

досягнень (пробне тестування) – добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до 

вищих навчальних закладів, яке дає їм можливість ознайомитися з процедурою проведення 

зовнішнього оцінювання. Пробне тестування проводилося Івано-Франківським регіональним 

центром оцінювання якості освіти за кошти фізичних і юридичних осіб. Реєстрація 

бажаючих взяти у ньому участь здійснювалася регіональним центром з 1 до 30 листопада 

2014 року через мережу Internet. Загалом на пробне тестування зареєструвалося 3480 осіб 

(усього тестувань 5157). Відповідно до кількості зареєстрованих сформовано мережу пунктів 

пробного тестування в районах і містах, понад 950 осіб персоналу забезпечували проведення 

пробного тестування. Пробне ЗНО відбулося 21.03.15 та 28.03.15 року з 12 предметів – 21 та 

28 березня 2015 року проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання навчальних 

досягнень (пробне тестування) – добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до 

вищих навчальних закладів, яке дає їм можливість ознайомитися з процедурою проведення 

зовнішнього оцінювання. Пробне тестування проводилося Івано-Франківським регіональним 

центром оцінювання якості освіти за кошти фізичних і юридичних осіб. Реєстрація 

бажаючих взяти у ньому участь здійснювалася регіональним центром з 1 листопада до 15 

грудня 2014 року через мережу Internet. Всього на пробне тестування зареєструвалося 3480 

осіб (майже кожен учасник обрав 2 предмети тестування, загалом 5157). Відповідно до 

кількості зареєстрованих сформовано мережу з 16 пунктів пробного тестування в районах і 

містах, залучено понад 500 осіб персоналу. Учасники пробного тестування отримали 

можливість виконувати завдання з української мови та літератури та математики двох рівнів 

складності: базового та поглибленого. Окрім навчальних навичок, пробне тестування 

дозволяє абітурієнтам отримати психологічний досвід участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні. Явка учасників пробного оцінювання на пункти тестування склала більше 95 %, 

що свідчить про те, що основне його завдання – ознайомити з процедурою тестування та 

форматом зошита відповідно до технічних специфікацій ЗНО-2015 – виконано. Ті ж з 

учасників пробного тестування, які з тих чи інших причинах не змогли з’явитися на ППТ у 

день тестування, мали змогу забрати свій тестовий комплект (тестовий зошит, бланки 

відповідей та ключі відповідей) у триденний термін після проведення тестування.  

Уперше цього року проведено апробацію тестових завдань у режимі он-лайн з 

математики, фізики та французької мови на базі загальноосвітніх навчальних закладів міст 

Ужгорода, Мукачева, Виноградівського, Воловецького, Міжгірського та Хустського районів 

(жовтень 2014 року). До апробації тестових завдань з математики залучено 300 учнів 11 

класів, з них 70% – учні міських загальноосвітніх навчальних закладів, 30% – учні з сільської 

місцевості), з фізики – 50 та французької мови – 40 учнів; у лютому – квітні 2015 року 

відбулася апробація тестових завдань у режимі он-лайн з математики (350 учнів), історії 

України (400 учнів), географії (100 учнів), німецької мови (100 учнів), французької мови (50 

учнів), фізики (50 учнів) серед випускників Великоберезнянського, Берегівського, 

Мукачівського, Іршавського, Рахівського, Свалявського, Хустського, Перечинського, 

Тячівського, Ужгородського районів та м. Берегово, м. Чоп.  
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До 14 квітня 2015 р. в системі zno.vu здійснювалася реєстрація осіб, залучених до 

зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Сформована база даних усіх залучених 

(відповідальних за території тестування, відповідальних за пункти тестування та їх 

помічників, старших інструкторів, інструкторів, чергових, медичних працівників, 

уповноважених осіб, відповідального за пункт перевірки бланку Б з української мови та 

літератури, екзаменаторів, старших екзаменаторів з української мови та літератури) до 

проведення тестування згідно визначеної потреби. Крім того, через засоби масової 

інформації постійно проводилася роз’яснювальна робота серед громадськості щодо 

особливостей організації вступу до вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, 

актуальних питань щодо проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року.  

Успішно пройшла реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання, що 

завершилася 20 лютого 2015 року. За даними Українського центру оцінювання якості освіти 

в області всього зареєстровано 10585 осіб (проти 6842 осіб у минулому році). Найбільш 

рейтинговими предметами в області, окрім обов’язкової української мови та літератури, були 

історія України, математика та біологія (див. додаток 1). 

Кількість зареєстрованих у розрізі предметів (у дужках подано кількість у 2014 році): 

- українська мова і література –10031 – базовий рівень, 564 – поглиблений рівень 

(6762); 

-  історія України –  3906 (4076); 

- математика – 2427 – базовий рівень, 291 – поглиблений рівень (3092); 

- фізика –  932 (1114); 

- хімія – 772 (1320); 

- біологія – 2880 (3007); 

- географія – 1835 (1880); 

- англійська мова – 1809 (1787); 

- французька мова – 43 (48); 

- німецька мова – 205 (234); 

- іспанська мова – 5 (2); 

- російська мова – 47 (104). 

Усі пункти тестування вчасно забезпечувалися інструктивно-методичними матеріалами 

(допоміжними пакетами).  

 

Статистична інформація щодо участі у ЗНО-2015 у Закарпатській області: 

 

Предмет 

тестування 

Кількість 

залучених 

педпраців- 

ників 

Кількість 

громадських 

спостері- 

гачів 

К-ть 

ЗМІ 

Кількість 

зареєстро- 

ваних 

учасників 

Кількість 

учасників, 

які не 

з’явилися 

Кількість 

учасників, 

які взяли 

участь у 

ЗНО 

Взяли 

участь 

% 

Укр.мова та 

література 

(18)* 

1851 13 6 10614 311 10302 97% 

Французька 

мова 
10 0 0 41 11 30 73% 

Німецька 

мова 
36 0 0 207 39 167 80,67% 

Іспанська 

мова 
6 0 0 5 0 5 100% 



171 

 

Англійська 

мова 
303 3 0 1834 264 1570 85,6% 

Російська 

мова 
12 0 0 51 17 34 66,66% 

Математика 

(3)*  

497 6 0 2761 577 2184 79,1% 

Біологія 511 0 0 2938 618 2320 78,96% 

Історія 

України 

(1)* 

682 8 0 3973 785 3198 80,49% 

Фізика 

(1)* 

179 0 0 961 228 733 76,27% 

Географія 319 0 0 1870 538 1332 71,22% 

Хімія 203 0 0 1187 192 995 83,82% 
 

 

 * виявлені факти порушень порядку проведення ЗНО 

 

Незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників з української мови та 

літератури цього року було об’єднане з державною підсумковою атестацією. Задіяно 44 

пункти тестування 24 квітня, коли проходило ЗНО з української мови та літератури. Решта 

тестувань проходили в округах тестування м. Ужгород, м. Мукачево, м. Хуст та м. 

Виноградів. 

Цього року під час проведення усіх сесій тестування здійснювався контроль з 

металодетекторами – 23 абітурієнтам було припинено роботу дочасно у зв’язку із 

виявленням фактів порушень порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

(користування мобільним телефоном). Під час проведення тестування не було зареєстровано 

жодного порушення процедури проведення. 

Цього року збільшилася кількість випускників, які набрали 200 балів на ЗНО (усього 

24), один учень  (Потапов С., Ужгородська ЗОШ І – ІІІ ступенів №6 ім. В.С. Гренджі-

Донського) отримав максимальний результат з двох предметів. 

З 28 квітня до 5 травня  на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти діяв пункт перевірки відкритої частини тестування з української мови та літератури. 

Для перевірки було залучено 66 екзаменаторів, перевірено 8744 робіт. 

Загалом цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання відбулося на високому рівні. 

Злагодженими були дії усіх служб, залучених до його проведення на місцях, – 

відповідальних за доставку та охорону тестових матеріалів, дотримання правопорядку, 

забезпечення медичної допомоги у пунктах тестування. Усім позаштатним ситуаціям, що 

виникали у пунктах, знайдено, як правило, рішення на місці.  
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ХІІ. Навчально-методична діяльність Берегівської філії ЗІППО 
 

Робота філії інституту спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному 

зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих педагогічних кадрах, мотивацію їх 

до самоосвіти, створення оптимальних умов для модернізації післядипломної освіти 

педагогів та управлінців, досягнення ними ціннісних результатів, що мають випереджальний 

характер, розвиток інформаційного освітнього простору, підвищення результативності 

наукової діяльності, науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та 

інноваційної діяльності, популяризацію здорового способу життя, соціальний захист дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Планування роботи філії здійснюється згідно з існуючими вимогами, у відповідності до 

річних, місячних планів інституту, кабінету шкіл національних меншин, районних (міських) 

методкабінетів. 

Навчальний процес (семінари-практикум, інструктивно-методичний семінари) 

забезпечували викладачі та методисти Закарпатського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти та Берегівської філії, (Б.В. Габода, Ю.П. Сергійчук, Ю.В. Герцог,  

Є.Л. Браун, Й.Б. Шін) та науковці вищих навчальних закладів і громадських об’єднань краю. 

Аналіз проведених курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2015 рік 

(I – II квартал) показує, що згідно з планом замовлення повинні були пройти 125 вчителів, 

які працюють у школах з угорською мовою навчання, фактично пройшли курси 138 чоловік 

(110% від плану).  

 

№ 

з/п 

Дата і місце 

проведення 

курсів 

Категорії  

слухачів 

Кількість 

груп 

Відповідальний 

(керівник) 

1. Берегівський 

район 

навчання 

посадових осіб з 

охорони праці 

1 Тяскайло Г. І. 

 

2. Берегівський 

район 

вихователі ЗОШ-

інтернатів 

1 Гаяш О. В. 

3. Берегівський 

район. 

вихователі ДНЗ 1 Романчак О. О. 

 

4. Берегівський 

район 

учителі 

початкових класів 

шкіл з мовами 

навчання 

національних 

меншин 

2 Сергійчук Ю. П. 

 

 

Науково-методична робота в навчальних закладах розглядається як цілісна система 

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 освітньому закладі 

спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, неперервного 

оновлення та збагачення їхніх знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, 

узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Система науково-методичної 

роботи спрямована на задоволення потреби розвитку й оновлення школи, педагогічних 

колективів та окремих вчителів у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до 

кон’юнктури ринку педагогічної праці, виступати засобом соціального захисту освіти і 

освітян. Чітко організована науково-методична робота сприяє також формуванню 
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позитивного психологічного клімату в педагогічних колективах, вона стає ефективним 

мотивуючим фактором до навчально-виховного процесу.  

Організація навчально-методичної роботи філії інституту здійснюється відповідно до 

річного плану роботи, плану-графіку основних заходів ЗІППО на місяць, визначених цілей, 

запланованих фінансів.  

Основними напрямами науково-методичної роботи Берегівської філії інституту в 2015 

році були визначені:  

–  удосконалення системи методичної роботи з педагогічними працівниками шкіл 

угорською мовою навчання на основі впровадження сучасних інноваційних технологій;  

–  модернізація системи регулярного обміну науково-педагогічною інформацією між 

районами, школами національних меншин з метою покращення методичної допомоги 

педагогічним працівникам;  

–  удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного 

педагогічного досвіду та педагогічних інновацій шляхом упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій;  

–  здійснення організаційно-методичної роботи щодо залучення освітніх установ до 

проектної діяльності;  

–  розробка науково-методичних рекомендацій, посібників, збірників методичних 

праць;  

–  посилення практичної спрямованості і результативності різних форм методичної 

роботи (науково-практичні конференції, тематичні семінари, круглі столи, педагогічні 

читання тощо);  

–  організація систематичної консультаційної роботи методичних та педагогічних 

працівників для вирішення повсякденних та перспективних проблем. 

 

№ 

з\п 

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники 

1. 13 лютого Науково-методичний 

семінар „Розвиток  

компетентності в 

дошкільному навчальному 

заході” 

м. Берегово  

 

вихователі ДНЗ  з 

мовами навчання 

національних 

меншин 

2. 27 березня Міжнародний 

інструктивно-методичний 

семінар „Життя та спосіб 

навчання у ромських дітей 

10 – 14 років” (Діти 

ромського походження 

і/або учні з несприятливими 

умовами проживання) 

м. Берегово директори, 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи, учителі, 

вихователі, педагоги 

організатори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

області з мовами 

навчання 

національних 

меншин 

3. 30 жовтня Міжнародний методичний 

семінар „Особливості 

підготовки педагогічних 

працівників для роботі в 

навчальних закладах з 

національних меншин. 

Досвід України й 

м. Берегово  

 

директори, 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 
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Угорщини” області з мовами 

навчання 

національних 

меншин 

4. 29 жовтня Міжнародна науково-

практична конференція: 

„Реалії та перспективи 

євроінтеграційного 

розвитку післядипломної 

педагогічної освіти 

України” 

м. Ужгород,  

ЗІППО 

науково-педагогічні 

працівники 

5. упродовж 

року 

 

Налагодження контактів, 

підготовка та підписання 

угоди про співробітництво 

з Інститутом ім. Гал 

Ференца: факультетом 

педагогіки, науково-

дослідним центром  ромів, 

науково-дослідним центром 

національних 

меншин, методологічним 

та науково-

дослідним центром 

угорських вчителів 

Карпатського басейну  

м. Берегово –  

м. Сорвош 

(Угорщина) 

науково-педагогічні 

працівники 

6. 24 квітня Науково-методичний 

семінар „Аналіз проблем 

ринку праці та професійно-

технічної освіти у світі 

сьогоднішньої професійної 

підготовки. Актуальні 

питання професійно-

технічної освіти” 

Яношівський ліцей 

сільськогосподар-

ського профілю з 

наданням 

професійної 

підготовки 

(Берегівський 

район) 

учителі технології, 

трудового навчання  

та інформатики  

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

області з мовами 

навчання 

національних 

меншин 

8. 21 лютого  Конкурс  читання  художніх 

текстів угорського мовою 

ім. Ференца Казінці  

 

Великодобронська 

загальноосвітня 

школа І – ІІІ 

ступенів 

Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області 

педагогічні  

працівники 

9. 11 квітня Конкурс на краще 

декламування  віршів  

„День угорської поезії” для 

шкіл із угорською мовою 

навчання 

Великоберезька 

загальноосвітня 

школа І – ІІІ 

ступенів 

Берегівської 

районної ради 

Закарпатської 

області 

науково-педагогічні 

працівники 
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10. жовтень,  

листопад, 

грудень 

Проведення занять у 

рамках проекту „Пошук та 

розвиток талановитої 

(обдарованої) молоді з 

хімії” 

м. Берегово 

(Спільно з 

Благодійним 

фондом „Genius” 

м. Берегово) 

педагогічні  

працівники 

11. 18 вересня Конкурс „У світі казок 

народів світу” 

 

Оросіївська ЗОШ 

І – ІІ ступенів  

Берегівського 

району 

педагогічні 

працівники 

12. упродовж 

року 

 

Участь у роботі  

методоб’єднань учителів: 

хімії та біології, історії та 

географії 

Школи з мовами 

навчання 

національних  

меншин 

педагогічні 

працівники 

 

Працівниками філії у 2015 році видано 1 методичний посібник та 1 навчальна програма: 

 Габода Б. В. – Хімічний словник (енциклопедії) – навчально-методичний посібник  

(Уклад.: Габода Б. В.); 

 Програма з угорської етнографії (факультатив) для 5 – 6 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з мовами навчання національних меншин (Автори: Б.В. Габода,  

Е.Б. Габода).  

Серед найважливіших напрямів роботи філії є розвиток співробітництва на 

багатосторонній основі з міжнародними організаціями й установами, світовими зарубіжними 

освітянськими та громадськими організаціями, з профільними навчальними закладами різних 

країн, вивчення можливості ефективного використання ресурсів іноземних представництв і 

фондів, здійснення міжнародних проектів та запровадження їх результатів у навчальний 

процес. 

Навчальні заклади, організації та міжнародні установи, з якими співпрацює філія: 

1. Міністерство трудових ресурсів – Департамент освіти Угорщини (м. Будапешт, 

Угорщина); 

2. Інститут досліджень та розвитку освіти (м. Будапешт, Угорщина); 

3. Угорська академія наук – Відділення педагогіки та філософії (м. Будапешт, 

Угорщина); 

4. Угорська освітня компанія (м. Будапешт, Угорщина); 

5. Угорська асоціація вихователі ДНЗ (м. Будапешт, Угорщина); 

6. Інститут Балаші Балінта – Коледж Мартон Арона (м. Будапешт, Угорщина); 

7. Дебреценський університет (м. Дебрецен, Угорщина); 

8. Факультет гуманітарних наук Печського університету (Інститут педагогіки, 

Кафедра ромології і соціології, м. Печь, Угорщина); 

9. Факультет ім. Опацої Чере Яноша Західно-Угорського університету (Інститут 

педагогічних наук та соціальних досліджень) (м. Дьер, Угорщина); 

10. Ніредьгазький педагогічний інститут (м. Ніредьгазa, Угорщина); 

11. Факультет педагогіки інституту ім. Гал Ференца (м. Сорвош, Угорщина 

(Угорщина) (Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar (Szarvas, Magyarország); 

12. Католицький інститут ім. Апор Вільмоша (м. Вац, Угорщина); 

13. Товариство проектної педагогіки Угорщини (м. Кечкемет, Угорщина); 

14. Педагогічний експерт Eduword Consulting Ltd (ТзОВ з питань освіти, підвищення 

кваліфікації та експертизи, м. Кечкемет, Угорщина); 

15. Педагогічний факультет університету імені Сельє Яноша (м. Комарно, 

Словаччина); 

16. Центр післядипломної освіти м. Комарно (Словаччина); 

17. Асоціація угорських вчителів у Словаччині (м. Галанта, Словаччина); 

18. Парціумський християнський університет (м. Нодьварад, Румунія); 

http://kmf.uz.ua/ua114/index.php/component/content/article/35-tanszekek/70-2010-10-25-18-15-53.html
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19. Педагогічний факультет з угорською мовою навчання м. Суботіца університету  

м. Нові Сад (м. Суботіца, Сербія); 

20. Угорська асоціація вихователі ДНЗ угорською мовою навчання Воєводини 

(Кішхедьеш, Сербія); 

21. Тартуський університет (кафедра фінно-угорських) (м. Тарту, Естонія). 

Берегівська філія налагодила тісні зв’язки з науковими установами та недержавними 

об’єднаннями освітнього спрямування краю:  

 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (м. Берегово); 

 Закарпатське угорське педагогічне товариство (м. Берегово); 

 Закарпатський форум директорів шкіл з угорською мовою навчання (м. Ужгород); 

 Благодійний фонд „КМКС” (м. Ужгород); 

 Благодійним фонд „Genius” (м. Берегово). 

 

 

ХІІІ. Особливості діяльності закладу у питаннях співпраці  

з творчими спілками, культурно-освітніми громадськими 

організаціями та установами області 
 

Одним із основних аспектів функціонування сучасного громадянського суспільства є 

налагодження діалогу між державою і громадянином шляхом залучення громадських  

інститутів до співпраці з  державними установами та гілками влади. Різні рівні інтеграції 

освітніх, наукових, педагогічних, урядових, громадських організацій створюють хороші 

можливості для їхньої співпраці, взаємодії в умовах інтерналізації різних сфер життя 

суспільства. У 2015  році науково-педагогічні працівники ЗІППО долучилися до процесу 

формування громадянського суспільства активною участю у різноманітних заходах. 

17 вересня в місті Ужгород пройшла Флешмоб акція в рамках Всеукраїнської освітньої 

кампанії „Голуб миру”, присвяченої Міжнародному Дню миру. Педагогічні працівники 

краю, які проходили курси підвищення кваліфікації у Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти, та науково-педагогічні працівники ЗІППО виконали 

„Молитву за Україну” та „Ой у лузі червона калина похилилася”. Дві неперевершені музичні 

композиції, які надихали наших пращурів на звитягу, кликали у бій з ворогом, дарували 

неймовірне духовне піднесення та створювали атмосферу непереможності, звучали у 

виконанні людей однієї з найшляхетніших професій – освітян.  

Дарувати незабутні хвилини неперевершеним виконанням „духовного гімну” України 

та гімну нескореності нашого народу слухачами курсів та працівниками ЗІППО до 

Міжнародного Дня миру вже стало доброю традицією. До акції долучалися містяни та гості 

Ужгорода.  

У рамках акції „Підтримай Українську армію”  працівники Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти та слухачі курсів підвищення кваліфікації при 

Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти переказали на рахунок кошти. 

Працівники ЗІППО впроваджують програму Innovation Fund Project – це програма 

вивчення англійської мови для людей з обмеженими фізичними можливостями. Програма 

фінансується Посольством США в Україні за підтримки громадської організації „Вибір” 

(керівник – Марко Василина Михайлівна). Обласний центр Закарпаття – Ужгород – одне з 4 

міст в Україні, яке бере участь у проекті. 

Організатори сподіваються, що набуті знання відкриють для людей з інвалідністю 

кращі можливості з працевлаштування, соціалізації та віднайдення свого місця в 

суспільстві. Проект складається з двох складових: зустрічей face-to-face, які проводяться 1 
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раз у тиждень, та онлайн-уроків – двічі на тиждень,  до яких залучені учасники з усіх міст 

України. Окрім Ужгорода, в проекті – учасники з Києва, Полтави та Одеси. 

Онлайн-заняття проводяться викладачем з м. Гадяч Полтавської області. За допомогою 

таких зустрічей учасники знайомляться з новим матеріалом, а викладачі на місцях 

допомагають закріпити вивчене та практикуватися у застосуванні набутих знань у чотирьох 

видах мовленнєвої діяльності. Наразі в ужгородській групі навчаються 20 студентів 

(викладач – Ковач Євгенія).  

Працівники центру ЗНО, інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання 

та представники Закарпатської обласної організації „Громадянська мережа „ОПОРА” під час 

підготовки та проведення ЗНО-2014 з метою формування системи громадського 

спостереження на усіх етапах його організації та проведення здійснювали контроль за 

дотриманням правил проведення тестування як із боку його учасників, так і інструкторів та 

організаторів. Загалом тестування з 11-ти предметів основної сесії ЗНО-2014 у Закарпатській 

області проходило за участю 13 громадських спостерігачів. 

Працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти взяли участь 

у відзначенні Дня гідності та Свободи, який цього року святкували на державному рівні 

вперше. 

Лідія Ходанич (Повх), завідувач кафедри педагогіки та психології, доцент, к.п.н., 

нагороджена обласною нагородою ім. Ф.Потушняка в галузі літератури. Нагорода заснована 

в 1995 році облдержадміністрацією та облрадою з потрійною метою: вшанування вагомого 

внеску в культуру краю митців, чиїми іменами названо премію, відзначення здобутків 

сучасників у різних мистецьких жанрах, а також – матеріальне заохочення митців до творчих 

пошуків і самовдосконалення. 

 

№ 

з/п 

Назва Відповідальний 

1. Закарпатська організація Національної спілки 

письменників України 

 Ходанич Л.П., 

 Баяновська М.Р. 

2. Закарпатська організація Національної спілки 

художників України 

Ходанич Л.П., 

Баяновська М.Р., 

Ціпле М.Ю. 

3. Національна Ліга українських композиторів Баяновська М.Р.,  

Жабляк М.Д. 

4. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека 

та Закарпатська обласна бібліотека для дітей та 

юнацтва  

науково-педагогічні 

працівники 

5. Меморіальні музеї Ф.Манайла, А.Коцки,  

Закарпатський обласний музей архітектури та побуту, 

Закарпатський краєзнавчий музей 

науково-педагогічні 

працівники 

6. Закарпатська обласна організація Товариства 

Червоного Хреста України 

Палько Т.В. 

7. Обласна жіноча асоціація „Жінки Закарпаття” Палько Т.В. 

8. Закарпатська обласна організація „Громадянська 

мережа „ОПОРА”  

Павлович-Іліньо З.В. 

9. Закарпатський обласний гендерний ресурсний центр Шевчук В.В. 

10. Закарпатське обласне відділення Всеукраїнського 

жіночого товариства ім. О.Теліги 

Шевчук В.В. 

11. Закарпатська обласна жіноча громадська організація 

„Центр практичної психології” 

Шевчук В.В. 
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ХІV. Інформаційно-видавнича діяльність 
 

1. Робота бібліотеки 

Післядипломна педагогічна освіта – важлива складова національної системи 

безперервної освіти, головним завданням якої є забезпечення постійного професійного 

зростання педагогічних, кадрів, оновлення напрямів, змісту і форм навчання відповідно до 

економічного і соціального розвитку України. Бібліотека, як важливий структурний 

підрозділ ЗІППО, протягом 2015 року брала активну участь в реалізації цих завдань. 

 

Комплектування, організація та використання бібліотечного фонду 

 

Формування інформаційного ресурсу відповідно до фахових потреб користувачів – 

один з основних напрямів діяльності бібліотеки ЗІППО. Основним джерелом 

комплектування було централізоване забезпечення. Перевага віддавалась документам 

педагогічної, психологічної тематики та навчальній літературі. Також книжковий фонд 

поповнювався за рахунок подарунків від авторів, установ, видавництв. Кількість 

передплачених періодичних видань у звітному році становила 88 назв.  

Слід зазначити, що в 2015 році бібліотека активізувала діяльність щодо поповнення 

фондів електронними документами, зокрема передплачено журнал „Шкільний бібліотечно-

інформаційний центр” – повне видання з компакт-дисками. 

Упродовж 2015 року до фонду бібліотеки надійшло 109 примірників книг. Аналіз 

формування фонду бібліотеки засвідчив, що з кожним роком показники комплектування 

зменшуються. Це спричинено значним подорожчанням друкованої продукції та передплати 

періодичних видань. 

За період з 02 по 30 листопада 2015 року проведено планову (1 раз на 5 років) перевірку 
бібліотечного фонду, у ході якої зношені та не діючі підручники, програми для ЗНЗ тощо 

були списані та вилучені з обліку. Станом на 01.01.2016 р. книжковий фонд складає 18967 

примірників. 

Для популяризації своїх фондів бібліотекою протягом року організовано більше 30 

книжкових виставок: до краєзнавчих пам’ятних дат – „Мистецтво у часі і просторі”, 

знаменних дат у галузі освіти і педагогічної науки – „4 березня – 200 років від дня 

народження Михайла Михайловича Вербицького”, до науково-методичного семінару – 

„Духовні провідники Закарпаття ХХ – ХХІ ст.: проблеми епістемології”, до Міжнародної 

науково-практичної конференції – „Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку 

післядипломної педагогічної освіти України” тощо. 

Великим попитом серед слухачів курсів користувались видання ЗІППО, зокрема 

журнал „Освіта Закарпаття”; монографія „Освіта Закарпаття” (автори В.В. Химинець,  

П.П. Стрічик, Б.М. Качур, М.І. Талапканич); книга В. Химинця та М. Басараба „Історія 

Ужгородської гімназії (1613 – 2013); книга „Письменники Срібної Землі”; загалом вся 

друкована продукція, видана центром інформаційно-видавничої діяльності, яка постійно 

популяризувалась бібліотекою через книжкові виставки, бібліографічні огляди літератури.  

Окремо сформовано фонд науково-методичних видань, які затверджувалися науково-

методичною радою ЗІППО. 

У 2015 році бібліотека ЗІППО підтримувала партнерські зв’язки з інститутом 

педагогіки НАПН України, інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, 

інститутом проблем виховання НАПН України, Міжнародним фондом „Відродження”, 

видавництвом „Педагогічна думка”, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Закарпатською 

обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Ф. Потушняка, обласною бібліотекою 

для дітей та юнацтва. Інтерес науковців, педагогічних та бібліотечних працівників викликали 

традиційні видання: щорічник „Календар краєзнавчих пам’ятних дат”, анотований каталог 
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видань року „Книга Закарпаття”, бібліографічні покажчики „Письменники Закарпаття – 

дітям” та інші. 

Протягом року продовжувалася робота по створенню електронного каталогу: 

систематично до нього вносилися нові надходження, окремо – підручники. 

На 01.01.2016 р. кількість читачів складає 3400. Найчисельнішою групою користувачів 

бібліотеки є слухачі курсів – 3220; співробітників інституту – 95; інших – 85. Відвідування – 

14380, книговидача – 19230. Аналіз показників кількості користувачів, використання 

інформаційного ресурсу, відвідування та книговидач дає підстави зробити висновок, що для 

збереження контингенту користувачів та якісного задоволення їхніх інформаційних потреб 

залишається поліпшення комплектування бібліотечного фонду, впровадження в практику 

роботи новітніх інформаційних, комунікаційних технологій, клопотання про придбання 

копіювальної техніки, передплата тих фахових періодичних видань, що найбільш 

раціонально використовувались протягом року. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності ІППО 

  

Головною метою діяльності бібліотеки ЗІППО був інформаційно-методичний супровід 

процесу підвищення кваліфікації й самоосвіти педагогічних, бібліотечних кадрів 

освітянської галузі шляхом оперативного та якісного забезпечення фахових інформаційних 

потреб усіх категорій користувачів. 

Важливим напрямом діяльності бібліотеки була підготовка власної бібліографічної 

продукції. На запити користувачів підготовлено ряд рекомендаційних бібліографічних 

списків: до початку навчального року, до проведення Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек, до Міжнародного дня рідної мови, з національно-патріотичного виховання, з 

інклюзивного навчання та ін. Застосування ІКТ давало можливість за короткий термін 

надавати бібліографічні довідки, складати рекомендаційні списки літератури за фахом. 

Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, освітньої та 

соціально-культурної функції здійснювалася за умови ефективного і повноцінного 

використання її ресурсів. Організовано роботу по забезпеченню всіх категорій слухачів 

сучасною інформацією, задоволенню їх постійно зростаючих запитів. Для цього значно 

розширено спектр бібліотечних послуг: створено електронну пошту, забезпечено доступ до 

електронних баз даних, постійно поповнюються систематична картотека статей; картотеки: 

„Нове для навчального процесу”, „Методика викладання навчальних предметів у ЗОШ”, 

„Бібліотечна справа. Бібліографія”, краєзнавча картотека. 

Інформаційне забезпечення здійснювалось через системний підхід, який включав 

групове, індивідуальне інформування фахівців. Слухачам курсів рекомендувалися книги, 

методичні посібники, бібліографічні покажчики, надіслані ДНПБ України  

ім. В.Сухомлинського, інститутом педагогіки НАПН України. 

Відповідно до покладених на бібліотеку функцій значна увага зосереджувалась на 

співпраці з методистами інституту щодо створення умов для інформаційно-методичного 

забезпечення слухачів курсів підвищення кваліфікації, зокрема через локальну мережу.  

Багато уваги приділялось підготовці лекцій, проводилися практичні заняття для 

бібліотекарів, за потреби – індивідуальні заняття в міжкурсовий період щодо роботи в 

програмі ІРБІС, надавалась практична допомога слухачам курсів з питань створення 

картотек на електронних носіях інформації, електронних баз даних. 

З метою підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів упродовж року готувалися 

рекомендації щодо організації роботи шкільної бібліотеки, планування та звітності, 

підготовки бібліотечних уроків, співпраці з вчителями-предметниками тощо. 

Методичний супровід підвищення рівня професійної компетентності шкільних 

бібліотекарів реалізовувався через групові та індивідуальні консультації, тематичні підбірки 

літератури, огляди періодичних видань.  
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Одним із важливих аспектів науково-методичного забезпечення була аналітична 

діяльність, яка є підґрунтям для розробки рекомендаційних списків літератури та надання 

консультаційної допомоги бібліотечним працівникам освітянської галузі. 

У 2015 році бібліотека брала участь у роботі міжобласного семінару „Інноваційні 

технології підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами”, Міжнародній 

науково-практичній конференції, науково-методичних семінарах, що проводив інститут. 

 

Наявність підписки на періодичні видання 

 

Періодика – одне із джерел отримання оперативної інформації. Через суттєве 

подорожчання газет і журналів бібліотека разом з методистами інституту проаналізувала, які 

фахові видання найнеобхідніші для користування в роботі. Врахувавши пропозиції всіх 

структурних підрозділів інституту оформлено передплату на І півріччя 2016 року – 57 назв 

на майже 24 тисячі гривень. Інформацію про підписку надано Закарпатській обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. Ф.Потушняка до каталогу періодичних видань на  

2016 рік в бібліотеках м. Ужгорода.  

 

Видання працівників ЗІППО упродовж 2015 року 

 

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. 

 

ПРОГРАМИ 

5. Гнаткович Т.Д. у співавторстві. Українська мова. 5–9 класи: Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585). Гриф МОН України №___. 

6. Гнаткович Т.Д. у співавторстві. Українська мова. 5–9 класи: Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання (зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585). Гриф МОН України №___. 

7. Гнаткович Т.Д., Береш О.І., Ківеждій О.В. та ін. Українська література. 5–11 класи: 

Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів). – 

Схвалено для використання у загальноосв. навч. закл. МОН України. Лист № 14.1/12-Г-103 

від 18 березня 2015 року. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 60 с. 

8. Гнаткович Т.Д., Береш О.І., Ківеждій О.В., Шкурда М.І. Українська мова. 5–9 класи: 

Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів). – 

Схвалено для використання у загальноосв. навч. закл. МОН України. Лист № 14.1/12-Г-214 

від 06 квітня 2015 року. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 68 с.  

9. Гнаткович Т.Д., Химинець А.А., Тонкошкурова Л.І. Світова література: Програма 

факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-7 класи. – Схвалено для 

використання у загальноосв. навч. закл. МОН України. Лист № 14.1/12-Г-1925 від 31 грудня 

2014 року. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 56 с.  
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10.  Ділова словацька мова: Програма факультативного курсу для учнів 10 (11) класу  

/ Уклад. Касинець Н.І. 

11.  Науково-технічний переклад (словацька мова): Програма факультативного курсу 

для учнів 10 (11) класу / Уклад. Касинець Н.І. 

12.  Програма факультативного курсу „Література” (словацька та зарубіжна література) 

для 5-11 класів / Уклад. Герзанич М.М., Огразанскі Н.М. 

13.  Словацька мова 5-11 класи: Програма для спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням словацької мови / Уклад. Огразанскі Н.М., Касинець Н.І. 

14.  Угорське народознавство: Програма факультативного курсу для учнів 5-6 класів  

/ Уклад. Габода Є.Б., Габода Б.В. 

15.  Шимон Ю.Ю. Рідний край: Програма факультативного курсу для учнів 7–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

16.  Ходанич П.М., Ходанич Л.П., Гнаткович Т.Д. Література рідного краю: Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи. – Схвалено для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах МОН України. Лист №14.1/12-Г-102 від 18 березня 

2015 року. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 36 с. 

 

ПОСІБНИКИ 

17. Браун Є.Л. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з угорської мови 

(9 кл.) для шкіл з угорською  мовою навчання. 

18. Браун Є.Л. Збірник переказів  для державної підсумкової атестації з угорської мови 

(11 кл.) для шкіл з угорською мовою навчання.  

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

н.р.: Методичні рекомендації / Уклад. Бокоч О.С. 

20. Викладання географії та економіки в загальноосвітніх навчальних закладах області у 

2015/2016 н.р.: Методичні рекомендації / Уклад. Глюдзик Г.Б.  

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

н.р.: Методичні рекомендації / Уклад. Бокоч О.С. 

22. Викладання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах області у 

2015/2016 н.р. (електронний варіант): Методичні рекомендації / Уклад. Шаркадій І.В. 

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

н.р.: Методичні рекомендації / Уклад. Петечук К.М. 

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

Методичні рекомендації / Уклад. Ґоломб О.М. 

25. Використання сучасних інноваційних методів та технологій для розвитку 

критичного мислення учнів на уроках іноземної мови: Методичні рекомендації / Укладачі: І. 

Буксар, О. Рацюк, М. Тріфан.  

26. Використання сучасних інноваційних методів та технологій для розвитку 

критичного мислення учнів на уроках іноземної мови: Методичні рекомендації / Укладачі: І. 

Буксар, О. Рацюк, М. Тріфан. 

27. Виховуємо патріотів України: Методичний збірник / Упорядники Загуменнова Н., 

Сивохоп В. – Ужгород: Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2015. – 93 с. 

28. Вчимося писати твори: методичний комплекс / Шуляр В.І., Гнаткович Т.Д., Ребрик 

Н.Й. – Схвалено для використання у загальноосв. навч. закладах МОН України. Лист 

№ 2.1/12/Г-87 від 30 листопада 2015 року. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 212 с.  

29. Вчителям економіки щодо викладання курсу за вибором ,,Фінансова грамотність” в 

рамках курсу економіка (10–11 класи): Методичні рекомендації / Уклад. Глюдзик Г.Б. 

30. Гайналій Л.І. Викладання фізики та астрономії в загальноосвітніх навчальних 

закладах області у 2015/2016 н.р.: Методичні рекомендації. 

31. Гайналій Л.І, Опачко М.І. На допомогу вчителю фізики. 7 клас (електронний 

варіант): Методичні рекомендації 
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32. Гайналій Л.І., Хома Н.І. Проектні технології як засіб активізації пізнавальної 

діяльності учнів на уроках фізики: Методичний посібник. 

33. Гаяш О.В. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку: Науково-методичний посібник для вчителів інклюзивного 

навчання, асистентів учителів, які працюють з дітьми з психофізичними порушеннями в 

умовах загальноосвітніх навчальних закладів, соціальних педагогів, батьків / Уклад. О.В. 

Гаяш. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2015. – 120 с. 

34. Герзанич М.М., Огразанські Н.М. Збірник диктантів для державної підсумкової 

атестації зі словацької мови (9 кл.) для шкіл зі словацькою мовою навчання. 

35. Герзанич М.М., Огразанські Н.М. Збірник переказів для державної підсумкової 

атестації зі словацької мови (11 кл.) для шкіл зі словацькою мовою навчання. 

36. Глюдзик Г.Б. (співавторство). Використання мультимедійних засобів на уроках 

географії: Методичний посібник. 

37. Глюдзик Г.Б. (співавторство). Компетентнісний підхід при викладанні шкільного 

курсу географії. Методика формування екологічної компетентності учнів на уроках 

географії: Методичний посібник. 

38. Глюдзик Г.Б. (співавторство). Регіональна програма, методичний посібник 

„Закарпаття. Географія рідного краю (6-9 класи)”: Навчально-методичний комплект. 

39. Глюдзик Г.Б. (співавторство). Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів 

шляхом використання нетрадиційних форм і методів роботи на уроках географії: Методичні 

рекомендації. 

40. Глюдзик Г.Б. (співавторство). Роль веб квесттехнологій у розвитку особистості 

учнів при вивченні географії в школі: Методичний посібник. 

41. Глюдзик Г.Б. (співавторство). Способи організації ігрової діяльності на уроках 

географії: Методичні рекомендації. 

42. Гнаткович Т.Д., Добоні М.М. Сучасний урок української мови у 9 класі. – Схвалено 

для використання у загальноосв. навч. закл. МОН України. Лист № 14.1/12-Г-1882 від 

26.12.2014 р. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 168 с. 

43. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю. Оцінювання навчальних досягнень учнів 5–9 (10–11) 

класів з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням мовами національних меншин: Методичні рекомендації. Гриф МОН 

44. Гнаткович Т.Д., Котусенко О.Ю., Химера Н.В. Оцінювання навчальних досягнень 

учнів 5–11 класів на уроках зарубіжної літератури: методичні рекомендації. – Схвалено для 

використання у загальноосв. навч. закл. МОН України. Лист № 2.1/12-Г-113 від 17.12.2015 р. 

– Ужгород: Ґражда, 2015. – 36 с. 

45. Гнаткович Т.Д. Оцінювання навчальних досягнень учнів 5–11 класів з української 

мови та літератури: Методичні рекомендації. Гриф МОН 

46. Гнаткович Т.Д. Формування синтаксичної компетентності дев’ятикласників у 

процесі вивчення складного речення. Практикум із синтаксису: Навчально-методичний 

посібник. Гриф МОН 

47. Гузова М.М., Борка А.Д. Збірник  підсумкових контрольних роботи для проведення 

ДПА з румунської мови  у 4 класах. 

48. Гузова М.М., Борка А.Д. Збірник  підсумкових контрольних роботи для проведення 

ДПА з  літературного читання (румунська мова) у 4 класах. 

49. Ґоломб О.М. Збірник завдань та розв’язків ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з хімії: Навчальний посібник. 

50. Ґоломб О.М. (співавторство). Хімія 7 клас: Електронний методичний посібник. 

51. Данча С., Гайналій Л.І. Методи проблемного викладання навчального матеріалу з 

фізики: Методичний посібник. 

52. Дії населення за сигналом оповіщення та складних ситуаціях 

(2015 р.). / Уклад. Райхель Й.А., Райхель Г.Є. – Ужгород: Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2015. 

– 23 с. 
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53. Екзаменаційна документація для проведення державної підсумкової атестації у 9 та 

11 класах  з угорської, румунської, словацької мов. 

54. Жабляк М.Д. (у співавторстві). Практичне використання ІКТ у галузі „Мистецтво”: 

Навчально-методичний посібник. 

55. Жабляк М.Д. (у співавторстві). Образотворче мистецтво. 7 клас. Мій конспект. 

56. Закарпатський Банк перспективного педагогічного досвіду.  Випуск 5: Картки 

обліку об’єктів ППД учителів області / Уклад. Росоха І.І., Герцег В.А. – Ужгород: 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2015. – 84 с. (Інформаційний збірник 

„Інтелектуальна власність для некваліфікованих фахівців” / І.Росоха) 

57. Конкурс „Учитель року – 2015”: грані педагогічної творчості” / Уклад. Райхель Г.Є. 

– Ужгород: Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2015. – 84 с. 

58. Кузьма В.М., Тяскайло Г.І. Профорієнтаційна робота у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах: Методичний посібник  

59. Культура добросусідства: „Я. Моя сім’я, родина, друзі”. Робочий зошит для 1-го 

класу загальноосвітніх шкіл Закарпаття / Автори-укладачі: Араджионі М.А., Палько Т.В., 

Кірик М.Ю., Ходанич Л.П. – К., 2015. – 88 с. 

60. Методична збірка „Майстер-класи до варіативних модулів 5-9 класів з предмету 

трудового навчання” / Уклад. Тяскайло Г.І. 

61. Методичні матеріали до уроків англійської мови для 4 класу (електронна версія) / 

Уклад. Тріфан М.С. 

62. Методичні матеріали до уроків німецької мови для 4 класу (електронна версія) / 

Уклад. Буксар І.О. 

63. Методичні матеріали до уроків французької мови як другої іноземної (електронна 

версія) / Уклад. Рацюк О.І. 

64. Методичні рекомендації з трудового навчання (технології) та креслення на 2015-

2016 навчальний рік / Уклад. Тяскайло Г.І. 

65. Методичні рекомендації на допомогу організаторам літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей „Організація методичної роботи у позашкільному навчальному закладі” / 

Уклад. Кузьма В.М. 

66. Методичні рекомендації по організації позакласної роботи з військово-

патріотичного виховання та занять стрільби з пневматичної зброї / Уклад. Дуб В.І. 

67. Організація, планування та проведення виховної роботи в початковій 

загальноосвітній школі І ступеня: Методичні рекомендації / Уклад. Кірик М.Ю. 

68. Орос В.М., Хома Н.І., Шаркадій І.В. Використання офісних програм для створення 

текстових та презентаційних робіт: Методичні рекомендації. Ч. 3. Методичний посібник.  

69. Орос В.М., Шаркадій І.В. Використання інформаційних технологій для створення 

інноваційного середовища регіону: Методичні рекомендації. 

70. Підготовка учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах та турнірах з хімії. 

Методичні рекомендації / Уклад. Ґоломб О.М. 

71. Перлини педагогічної майстерності вчителя-логопеда: збірник кращих конспектів 

логопедичних занять з проблеми попередження, корекції порушень читання і письма у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку учасників обласного семінару-практикуму 

„Організація логопедичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів” / Упоряд. О.В. Гаяш. – Ужгород: 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2015. – 120 с. 

72. Петечук В.М. Петечук К.М. Планіметрія: Посібник. 

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

Методичний посібник. 

74. Петечук В.М., Петечук К.М., Орос В.М., Сігетій І.П. Рекомендації щодо 

використання випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики 

у практичній діяльності: Методичний посібник. 
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75. Пилип Е.Е., Годована М.Е. Словацька мова. 1-4 класи для шкіл з українською мовою 

навчання, де словацька мова вивчається як мова національних меншин чи факультативним 

курсом. 

76. Підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад в Закарпатській області (2014/2015): 

Інформаційний збірник / Уклад. Райхель Г.Є. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр 

ЗІППО, 2015 – 86 с. 

77. Посібник з музики для 1 та 2 класу / Уклад. Фрінг Є.  

78. Робота з картографічними матеріалами на уроках географії: Методичні рекомендації 

/ Уклад. Глюдзик Г.Б. 

79. Робочий зошит з музики для 1 та 2 класу для шкіл з угорською мовою навчання / 

Уклад. Фрінг Є. 

80. Сабадош Н.С., Гайналій Л.І. Активізація пізнавальної діяльності та розвиток 

творчих здібностей учнів на уроках фізики та позаурочний час: Методичні рекомендації. 

81. Сергійчук Ю.П., Гадар Ю.І. Збірник підсумкових контрольних роботи для 

проведення ДПА з угорської мови у 4 класах. 

82. Сергійчук Ю.П., Гадар Ю.І. Збірник підсумкових контрольних роботи для 

проведення ДПА з літературного читання (угорська мова) у 4 класах. 

83. Сергійчук Ю.П., Мастюк Т.В. Збірник підсумкових контрольних роботи для 

проведення ДПА з української мови  у 4 класах. 

84. Сергійчук Ю.П., Мастюк Т.В. Збірник підсумкових контрольних роботи для 

проведення ДПА з читання (українська мова) у 4 класах. 

85. Сергійчук Ю.П., Мастюк Т.В. Збірники диктантів та текстів для списування учнів 2-

4 класів шкіл з мовами навчання національних меншин. 

86. Сергійчук Ю.П., Мастюк Т.В. Збірники текстів для аудіювання учнів 2-4 класів шкіл 

з мовами навчання національних меншин. 

87. Сергійчук Ю.П., Мастюк Т.В. Збірники текстів для діалогічного та монологічного 

мовлення учнів 2 – 4 класів шкіл з мовами навчання національних меншин. 

88. Сучасний виховний процес та його організація в школі: Методичний збірник / 

Уклад. Сивохоп В., Попович О. – Ужгород: інформ.-вид. центр, 2015. – 43. 

89. Сучасному вчителю біології (Основні нормативні документи): Збірник / Уклад. 

Бокоч О.С.  

90. Угорська мова у початкових класах: Посібник для вчителя / Уклад. Сергійчук Ю.П.  

91. Ходанич Л.П. Ділове мовлення: типові помилки. – Ужгород: Інф.-вид. центр ЗІППО, 

2015. – 32 с. 

92. Шимон Ю.Ю. Актуальні проблеми викладання історичного краєзнавства в 

загальноосвітніх навчальних закладах: Методичний посібник.  

 

КНИГИ 

93. (Ходанич Л.П.): Повх Л.П. Як цуценя сніжинки ловило: книжка для дитячого 

читання. – Ужгород: Карпати, 2015. – 80 с. 
 

Інша друкована продукція: 

1. Газета ,,Слово вчителя”. Формат А-3. К-сть сторінок – 8. Видано 20 номерів.  

2. Видано журнал ,,Освіта Закарпаття” №21, 22. Формат А-4.  

3. Журнал проведення лекцій (курсів). 

4. План роботи кафедри. 

5. Індивідуальний план роботи викладача. 

6. Посвідчення. 

7. Свідоцтва. 

8. Анкети. 

9. Блокноти. 

10. Пам’ятки для слухачів курсів. 

11. Програми до конференцій, семінарів, конкурсів. 
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6. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

 

Інформуючи громадськість про діяльність Закарпатського ІППО, науково-педагогічні 

працівники неодноразово брали участь у програмах обласного телебачення, радіо та 

публікували матеріали у газетах ,,Новини Закарпаття”, Закарпатська правда”, ,,Ужгород” та 

,,Неділя”, на обласних сайтах ,,Закарпатська правда”, ,,Час Закарпаття”, ,,Заголовок” та ін. 

Місцеві канали телебачення неодноразово розповідали про роботу науково-педагогічного 

колективу інституту, висвітлювали науково-практичні конференції, семінари, флешмоби, 
різноманітні заходи та конкурси. Завдяки високому професіоналізму, компетентності та 

відкритості працівників інституту чисельна громадськість Закарпаття змогла ознайомитися з 

роботою установи. 

Науково-педагогічні працівники інституту упродовж року брали участь у передачах 

обласного телеканалу ,,Тиса – 1”, а також публікації в провідних дитячих виданнях 

(закордонні (,,Веселка” (Словаччина) та всеукраїнських журналах (,,Малятко”, ,,Ангелятко”, 

,,Пізнайко” тощо), хрестоматіях, антологіях, читанках для початкової школи та дошкілля), 

(Ходанич Л.П.). 

Робота інституту також висвітлюється у центральних офіційних виданнях МОН 

України: газеті ,,Освіта України” та WEB-порталі ,,ПедПреса”. Зокрема, на сайті МОН 

України подано більше 40 інформацій про діяльність Закарпатського ІППО. 

Працівники центру налагодили тісну співпрацю з представниками офіційного веб-сайту 

Міністерства освіти і науки України. Інформації та матеріали про проведені заходи, подані 

Закарпатським ІППО, подаються на сайті.  

Завідувач центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти 

Шевчук В.В. провела виступи у програмах Закарпатської облдержтелерадіокомпанії  

(Тиса – 1) „Готуємо старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі”, 

„Інтернет-шахрайство”, „Вплив передвиборчої агітації на свідомість громадян” . 

 

7. Виставкова діяльність 

 

Працівники Інституту продовжують працювати над створенням електронної бібліотеки 

творчих доробків працівників ЗІППО, педагогічних працівників навчальних установ краю, 

що забезпечить освітянській громаді швидкий та оперативний доступ до напрацювань та 

розробок викладачів, наукових працівників, учителів, методистів.  

12 – 14 березня 2015 року у м. Києві науково-дослідна лабораторія 

здоров’язбережувальних технологій взяла участь у роботі Шостої Міжнародної виставки 

„Сучасні заклади освіти – 2015”, за підсумками якої відзначена дипломом за творчу працю з 

підвищення якості національної освіти.  

22 травня представники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

відвідали Всеукраїнську виставку „Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних 

цивілізаційних змін” та VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах 

трансформації освіти”, котра проходила у приміщенні Київського міського будинку вчителя. 

Учасники Закарпатського ІППО отримали нагороду: почесне звання „Лауреат 

Всеукраїнської виставки-презентації „Післядипломна педагогічна освіта в контексті 

сучасних цивілізаційних змін”. Освітянські форуми, виставки, які щорічно проходять у 

столиці нашої держави, викликають здорову конкуренцію, стимул до всебічного 

вдосконалення, плідного діалогу серед кращих освітніх установ. 

17 – 18 вересня на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників підбито підсумки VІІ Міжнародного Фестивалю педагогічних 

інновацій. У номінації „Інновації в організації навчально-виховного процесу в 
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загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах” Міжнародного фестивалю 

педагогічних інновацій взяли участь працівники Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти Лідія Петрівна Ходанич, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки та психології, Марія Юріївна Кірик, методист кабінету дошкільної, 

початкової та інклюзивної освіти. Виконаний ними проект „Формування національної 

самосвідомості та толерантності учнів початкової школи на основі краєзнавства” здобув 

заслужену перемогу, авторів нагороджено дипломами і сертифікатами. 

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 

„Моє покликання – методист”. 

Із 20 до 22 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва проходив Сьомий 

міжнародний форум „Інноватика в сучасній освіті”, де свої здобутки та досягнення 

презентували навчальні заклади різних рівнів із усіх регіонів країни, наукові установи, 

методичні центри, регіональні органи управління освітою, видавництва, міжнародні наукові 

установи, представництва, що забезпечують галузь освіти засобами навчання. 

У рамках освітянського форуму 21 жовтня відбулася наукова конференція Закарпатського 

ІППО „Науково-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи в навчально-

виховних закладах Закарпатської області в контексті євроінтеграційного розвитку”. 

За підсумками Сьомого міжнародного форуму „Інноватика в сучасній освіті” Закарпатський 

інститут післядипломної педагогічної освіти та Берегівська філія Закарпатського ІППО 

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”. 

 

 

 

XV.  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-го 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. 

 Навчально-виховний процес в ЗІППО здійснюється у трьох корпусах загальною 

площею 3039,3 м
2
, які розташовані за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 35. Крім 

того, 2013 року введено в дію п’ятиповерховий гуртожиток, обладнаний комп’ютерним 

класом площею 3444,5 м
2
, загальною кількістю 250 ліжко-місць, який розміщений за 
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адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 8. Для організації навчального процесу обладнано 16  

аудиторій, 11 з яких оснащено мультимедійними засобами, а в п’яти – ще й інтерактивними 

поверхнями, ресурсний центр, конференц-зала, актова зала, в яких проводяться лекції, 

семінари та конференції. Обладнано три кабінети інформаційно-комп’ютерних технологій  

на 37 комп’ютерних місць, кожен з яких обладнаний  інтерактивними дошками. Навчальна 

площа приміщень становить 1973,5 м
2
. Приміщення актової зали площею 203,2 м

2
 на 120 

місць використовується як навчальна аудиторія. Відповідно до Технічного паспорта на 

громадський будинок, виготовленого Ужгородським державним міжрегіональним 

виробничим підприємством технічної інвентаризації, від 27.06.2000, інвентаризаційна справа 

№ 3044, загальна площа Інституту становить 3039,3 м
2
, що становить 7,5 м

2
 на одного 

слухача. 

В інституті є бібліотека загальною площею 37,5 м
2
 з читальним залом на 30 посадкових 

місць. Роботу бібліотеки забезпечує 1 працівник. Загальний книжковий фонд бібліотеки 

становить близько 19 тис. примірників, який включає наукову, навчальну та науково-

методичну літературу. До бібліотеки щорічно надходить близько 91 найменувань 

періодичних видань, серед яких – газети ,,Освіта”, ,,Освіта України”, ,,Управління освітою”, 

журнали з методики викладання всіх шкільних дисциплін, а також журнали ,,Післядипломна 

освіта”, ,,Педагогіка і психологія”, ,,Освіта і управління” тощо, що є достатнім для 

ознайомлення слухачів з новими науковими, навчально-методичними розробками та 

педагогічними технологіями. 

Щорічно послугами бібліотеки користуються близько 3600 освітян області (кількість 

книговидач книг, журналів і газет щорічно складає близько 40 тисяч примірників). 

Довідковий апарат бібліотеки складається з систематичного каталогу, тематичних картотек. 

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

затверджені директором інституту. 

На утримання установи на звітній період профінансовано із загального фонду 

11142260,85 грн. На проведення олімпіад з базових дисциплін профінансовано 278607,20 

грн. Кошти, отримані 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., на друк посвідчень – 

1830,00 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 навчальних приміщень корпусу № 1 використано 

23195,00 грн., поточного ремонту навчальних приміщень 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. На кінець звітного періоду за балансом на складі обліковано 

підручників на суму 2314922,00 грн., які  не введено в експлуатацію.  

За звітний період збільшено необоротних активів за рахунок загального фонду на суму 

313694,00 грн., за рахунок спеціального фонду на суму 281611 грн.  

Станом на 01.01.2016 року проведеною інвентаризацією лишків та недостач не 

виявлено.    

Інститут володіє земельною ділянкою площею 0,5229 га, що закріплено відповідно до 

Державного акту серія ЯЯ № 098486 від 21.11.2003, виданого відділом земельних ресурсів 

Ужгородської міської ради на підставі рішення 22-ї сесії ІV скликання Ужгородської   

https://www.google.com/url?q=http://www.dazru.gov.ua/&sa=U&ei=vfCZUf_BD9C4hAeL64B4&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFYMVLSt8vvFMqFSVWjbKYRsFO_7w
https://www.google.com/url?q=http://www.dazru.gov.ua/&sa=U&ei=vfCZUf_BD9C4hAeL64B4&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFYMVLSt8vvFMqFSVWjbKYRsFO_7w
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міської ради від 21.11.2003 № 153. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації земельних 

актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів 

оренди землі за № 2110100000-0307070000001. У 2013 році оформлено Державний акт на 

право володіння землею площею 0,0773 га за №14243012, на якій знаходиться гуртожиток 

(м. Ужгород, вул. Гагаріна, 8). Також рішенням сесії Ужгородської міської ради від 02 

серпня 2013 року №991 Закарпатському ІППО повернено у постійне користування 0,0496 га 

земельної ділянки за адресою по вул. Волошина, 35. 
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ХVІ. Прогнозування розвитку 

Завдання та перспективи діяльності закладу 
 

Колектив інституту у 2016 році працюватиме 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 2016 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; 

- індивідуалізації післядипломної освіти шляхом впровадження варіантних форм 

роботи, скерованих максимально задовольнити особистість та професійні потреби 

педагогічних і керівних кадрів освітніх установ області; 
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- 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) 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; 

б) підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) з числа працюючих 

в інституті науковців; 

в) 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; 

г) проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у практику роботи навчальних закладів; 

д) методичне забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних, 

загальноосвітніх позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах області; 

е) 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. 

 

 

Директор інституту                            Т. Палько 
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Додаток 1.  

Визначні та пам’ятні краєзнавчі дати 2016 року 
 

2016 рік в Україні оголошено Роком англійської мови (Указ Президента України  

№ 641/2015 від 16.11.15 р.) 
2016 рік в Україні – Рік Івана Франка 

150 років від дня народження Михайла Грушевського – видатного українського державного 

та політичного діяча, Голови Центральної Ради Української Народної Республіки, першої у 

XX столітті незалежної Української держави, історика й організатора української науки 

(1886–1934) 

Січень 

1 – Новий рік. Вважається неробочим днем відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю 

1 – Всесвітній день Миру. Проголошено папою Павлом VІ. Відзначається з 1968 року 

1 – 120 років від дня народження Василя Ілліча Касіяна, українського художника, графіка, 

педагога, народного художника, лауреата премії ім. Т. Шевченка (1896–1976) 

4 – 200 років від дня народження Осипа Шухевича, українського письменника, перекладача 

(1816–1870) 

6 – 170 років тому Тарас Григорович Шевченко написав „Заповіт” (1846) 

6 – 250-річчя від дня народження Мігаля Фазекоша, угорського поета (1766–1828) 

6 – 420 років від дня народження Богдана Хмельницького, гетьмана війська Запорозького, 

засновника і першого гетьмана Української козацької держави – Гетьманщини (1596–1657) 

7 – Різдво Христове 

12 – День українського політв’язня. Ініціатором запровадження Дня був В. Чорновіл (1975) 

15 – 100 років від дня народження Ісаака Григоровича Тельмана, українського письменника 

(1916–1982) 

22 – День Соборності України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 871/2014 від 13.11.2014 р. 

22 – 97 років тому Директорія Української Народної Республіки проголосила на Софіївській 

площі в Києві злуку всіх українських земель (західних і східних) в єдину Українську 

Державу (1919) 

29 – День пам’яті Героїв Крут. Відзначається щорічно в день, коли біля селища Крути в  

1918 р. відбувся бій між більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців 

вільного козацтва.  

12 – 150 років від дня народження Лева Ісаковича Шестова, українського філософа і 

літератора (1866–1938) 

12 – 100 років від дня народження Валентина Остаповича Речмедіна, українського 

письменника (1916–1986) 

 

Лютий 

15 – 150 років від дня народження Гната Павловича Житецького, українського історика, 

діяча культури (1866–1927) 

18 – 160 років від дня народження Софії Федорівни Русової, української громадської і 

культурно-освітньої діячки, педагога (1856–1940) 

20 – День Героїв Небесної Сотні. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 69/15 від 11.02.2015 р. 

21 – Міжнародний день рідної мови. Проголошено Генеральною конференцією ЮНЕСКО 

17.11.1999 р., відзначається щорічно з 2000 р.  

25 – 145 років від дня народження Лесі Українки (справжнє ім’я та прізвище – Лариса 

Петрівна Косач-Квітка), української письменниці, перекладача, культурної діячки (1871–

1913) 

28 – 190 років від дня народження Памфіла Даниловича Юркевича, українського філософа і 

педагога (1826–1874)   
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Березень 

2 – 140 років від дня народження Мирона Михайловича Кордуби, українського ученого, 

історика, публіциста, письменника (1876–1947) 

9 – 202 роки тому народився Тарас Григорович Шевченко, український поет, художник, 

мислитель (1814–1861) 

26 – День Національної гвардії України. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 148/15 від 18.03.2015 р. 

27 – 340 років від дня народження Ференца Ракоці ІІ, угорського державного діяча, 

полководця (1676–1735) 

27 – 90 років від дня народження Надії Юхимівни Приходько, української поетеси (1926–

1980) 

 

Квітень 

10 – 100 років від дня народження Володимира Григоровича Радченка, українського 

літературознавця (1916–1969) 

10 – 70 років від дня народження Богдана Івановича Сушинського, українського 

письменника, журналіста (1946) 

13 – 110 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко, української дитячої 

письменниці, перекладачки (1906–1997) 

15 – 80 років від дня народження Олега Федоровича Чорногуза, українського письменника-

сатирика (1936) 

16 – 200 років від дня народження Деонісія (Дениса) Федоровича Бонковського, українського 

поета і композитора (1816–1881) 

16 – 200 років від дня народження Рудольфа Івановича Моха, українського письменника й 

громадського діяча (1816–1892) 

22 – 130 років від дня народження Євгена Яковича Сагайдачного, українського педагога, 

художника (1886–1961) 

 

Травень 

1 – 150 років від дня народження Івана Ілліча Синюка, українського письменника  

(1866–1953) 

5 – 180 років від дня народження Сидора Івановича Воробкевича, українського письменника, 

композитора, музично-культурного діяча (1836–1903) 

8 – День Матері. Відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно до Указу 

Президента України № 489/99 від 10.05.1999 р.  

8 – День пам’яті та примирення – пам’ятний день в Україні, відзначається щороку відповідно 

до Указу Президента України № 169/15 від 24.03.2015 р. 

9 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги). Державне свято в 

Україні відзначається щороку 

9 – 150 років від дня народження Володимира Михайловича Гнатюка, українського 

етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, громадського діяча (1871–1926) 

10 – 55 років від дня народження Івана Антоновича Малковича, українського поета і видавця 

(1961) 

12 – 80 років від дня народження Івана Степановича Марчука, українського живописця, 

народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1936) 

21 – 80 років від дня народження Івана Васильовича Рибицького, українського поета  

(1936–2006) 

24 – День рівноапостольних Кирила і Мефодія 
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Червень 

1 – День захисту дітей. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України 

№ 568/98 від 30.05.1998 р. 

2 – 90 років від дня народження Андрія Федоровича Омельченка, українського бандуриста, 

педагога (1926–1981) 

6 – 160 років від дня народження Іларіона Михайловича Грабовича, українського поета 

(1856–1903) 

8 – 120 років від дня народження Прокопа Федосійовича Канавського, українського 

народного байкаря, читця (1896–1978) 

8 – 90 років від дня народження Ірини Михайлівни Сеник, української поетеси, дисидентки, 

члена Української Гельсінської групи (1926–2009) 

15 – 75 років від дня народження Івана Васильовича Миколайчука, українського кіноактора, 

кінорежисера, сценариста (1941–1987) 

16 – 110 років від дня народження Зиновія Михайловича Книша (псевд. – Богдан 

Михайлюк), українського політичного діяча, журналіста, історика, перекладача з есперанто 

(1906–1999) 

22 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 1245/2000 від 17.11.2000 р. 

25 – 130 років від дня народження Івана Петровича Крип’якевича (псевд. Холмський Іван), 

українського історика, вченого, автора праць з історії України (1886–1967) 

28 – День Конституції України. Відзначається щорічно в день прийняття Верховною Радою 

України Основного Закону України. Святковий неробочий день в Україні відповідно до  

ст. 73 Кодексу законів про працю  

28 – 90 років від дня народження Дмитра Панасовича Молякевича, українського 

письменника (1926) 

 

Липень 

3 – 110 років від дня народження Василя Івановича Атрощенко, українського хіміка-

технолога, педагога, громадського діяча (1906–1991) 

7 – 95 років від дня народження Петра Дмитровича Яцика, канадського підприємця 

українського походження, мецената і філантропа (1921–2001) 

8 – День родини. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/11 

від 30.12.2011 р. 

12 – 80 років від дня народження Анатолія Васильовича Харлановича, українського 

письменника (1936–2008) 

12 – 150 років від дня народження Антіна Степановича Синявського, українського 

політичного і громадського діяча, історика, економіста, педагога (1866–1951) 

21 – 110 років від дня народження Олени Іванівни Теліги, української поетеси, літературного 

критика, діячки ОУН (1906–1942) 

24 – День святої княгині Ольги. Велика княгиня увійшла в історію як творець державного 

життя і культури Київської Русі 

25 – 150 від дня народження Модеста Пилиповича Левицького, українського письменника і 

публіциста (1866–1932) 

28 – День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі 

 

Серпень 

5 – 150 років від дня народження Володимира Миколайовича Леонтовича, українського 

письменника, громадсько-політичного діяча, видавця і мецената (1866–1933) 

27 – 160 років від дня народження Івана Яковича Франка, українського письменника, 

вченого громадського діяча (1856–1916) 
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Вересень 

1 – День знань. Відзначається з 1984 р. 

2 – 160 років від дня народження Володимира Лукича Левицького (літ. псевд. Василь Лукич) 

українського письменника, літературознавця, журналіста, видавця, бібліографа, культурно-

освітнього, громадського діяча (1856–1938) 

4 – 80 років від дня народження Віктора Іларіоновича Дзюби, українського поета (1936–

2004) 

15 – 70 років від дня народження Івана Феодосійовича Корсака, українського письменника, 

журналіста (1946) 

29 – 150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського, Першого Президента 

України, політичного діяча, видатного українського історика, організатора української науки 

(1866–1934). В Україні відзначаються Дні Михайла Грушевського відповідно до Указу 

Президента України № 63/2015 від 09.02.2015 р. 

 

Жовтень 

2 – День працівників освіти. Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до 

Указу Президента України № 513/94 від 11.09.1994 р. 

2 – 110 років від дня народження Івана Павловича Багряного (Лозов’ягіна), українського 

письменника, громадсько-політичного діяча (1906–1963)  

13 – 60 років від дня народження Мирослава Ярославовича Лазарука, українського поета, 

прозаїка, драматурга, есеїста, публіциста (1956) 

14 – Покрова Пресвятої Богородиці 

14 – День захисника України. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України 

№ 806/14 від 14.10.2014 р. Святковий неробочий день відповідно до ст. 73 Кодексу законів 

про працю 

14 – День Українського козацтва. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

України № 9 

17 – 80 років від дня народження Івана Федоровича Драча, українського поета, 

кіносценариста, драматурга, перекладача (1936) 

28 – День визволення України від фашистських загарбників. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 836/09 від 20.10.2009 р. 

 

Листопад 

7 – 80 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського, українського 

письменника (1936–2004) 

8 – 150 років від дня народження Євгена Костянтиновича Тимченко, українського філолога, 

педагога, перекладача (1866–1948) 

9 – День української писемності та мови. Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента України № 1241/97 від 6.11.1997 р. в день вшанування пам’яті Преподобного 

Нестора Літописця 

12 – 80 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського, українського поета, 

перекладача, публіциста (1936–2013) 

21 – День Гідності та Свободи. Відзначається щорічно в Україні згідно з Указом Президента 

України № 872/2014 від 13.11.2014 р. на честь початку цього дня двох революцій: 

Помаранчевої революції (2004 р.) та Революції Гідності (2013 р.) 

26 – День пам’яті жертв голодоморів. Відзначається щорічно у четверту суботу листопада 

відповідно до Указу Президента України № 1310/98 від 26.11.1998 р. 

26 – 210 років від дня народження Пилипа Семеновича Морачевського (псевд. – Хвилимон 

Галузенко), українського письменника, педагога, поета-романтика, філолога, перекладача 

(1806–1879) 
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Грудень 

1 – 70 років від дня народження Геннадія Олексійовича Шкляра, українського письменника 

(1946–2011) 

6 – 130 років від дня народження Андрія Васильовича Музички, українського 

літературознавця (1886–1966) 

10 – 100 років від дня народження Якова Івановича Шутько, українського поета (1916–1992) 

13 – 160 років від дня народження Миколи Карповича Садовського (справжнє прізвище – 

Тобілевич), українського письменника, перекладача, театрального діяча (1856–1933) 

17 – 100 років від дня народження Миколи Павловича Костенка, українського письменника 

(1916–1976) 

31 – 420 років від дня народження Петра Могили, українського політичного, церковного і 

освітнього діяча, Митрополита Київського, Галицького і всієї Русі (1596–1647) 

31 – 120 років від дня народження Павла Павловича Плюща, українського мовознавця і 

педагога (1896–1975) 
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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 сектора забезпечення 

підручниками 

забезпечення підручниками 

10. Павлович-Іліньо 

ЗорянаВасилівна 

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 

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  
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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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Додаток 3 

РЕЗУЛЬТАТИ НДР КАФЕДР І НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКАРПАТСЬКОГО ІППО У 2015 РОЦІ 

 

 

№ 

з/п 

 

Науковий  

підрозділ 

Кількість опублікованих праць Кількість виступів на: 

моно-

графій 

посіб-

ників, 

про-

грам 

під-

руч-

ників 

науко-

вих 

статей 

тези 

допо-

відей 

Газет-

них 

публі-

кацій 

конференціях семінарах 

міжна-

родні 

всеук-

раїн-

ські 

обл. міжна-

родні 

всеук-

раїн-

ські 

обл. інш. 

1. Кафедра педагогіки та 

психології  

- 4 1 18 4 7 16 2 9 5 4 6 10 

2. Кафедра природничо-

математичної освіти та 

інформаційних 

технологій 

- 4 - 17 - 4 12 7 14 2 3 17  

3. Кафедра суспільно-

гуманітарної та етико-

естетичної освіти  

6 - 14 18 17 13 7 20 2 1 12 8 6 

4. Кафедра менеджменту та 

інноваційного розвитку 

освіти 

- 1 - 9 1 3 13 4 8 11 6 13 4 

5.  

Центр практичної 

психології, соціальної 

роботи та корекційної 

освіти 

- 3 - 2 - - 2 - 1 - - 4 - 

6. Центр ЗНО, 

інноваційних освітніх 

технологій та 

дистанційного навчання 

- - - - - 4 - - - 5 - 3 - 

7. Центр інформаційно-

видавничої діяльності 
- - - - - - 1 - - - - - - 

8. НДЛ 

здоров’язбережувальних 

технологій 

- - - 3 7 4 9 4 4 1 5 4 - 

9. НДЛ інтелектуальної 

власності 
- 1 - - - - 2 1 - - - 1 - 

 Всього: 
6 13 - 148 29 35 62 38 38 26 30 56 20 
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РЕЗУЛЬТАТИ НДР МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ  

ЗАКАРПАТСЬКОГО ІППО У 2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

 

№ 

з/п 

 

Науковий 

підрозділ 

Кількість опублікованих праць Кількість виступів на: 

моно-

графії 

посіб-

ників, 

програм 

підруч- 

ники 

науко-

вих 

статей 

тези 

допо-

відей 

газетні 

публі-

кації 

конференціях семінарах 

міжна-

родні 

всеук-

раїн-

ські 

обл. міжна-

родні 

всеук-

раїн-

ські 

обл. інш. 

1. Кабінет 

координаційно-

методичної діяльності 

- - - - - 3 3 3 4 - 3 5 1 

2. Кабінет методики 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

- 24 - - 6 1 2 7 2 - 5 12 3 

3. Кабінет методики 

викладання суспільно-

гуманітарних та 

художньо-естетичних 

дисциплін 

- 8 2 6 4 3 4 3 5 3 4 5 - 

4. Кабінет методики 

виховної та 

позашкільної роботи 

- - - - - 2 2 - 2 - - 3 6 

5. Кабінет дошкільної, 

початкової та 

інклюзивної освіти 

- 2 1 8 2 6 2 2 3 1 3 6 - 

6. Кабінет освіти  

національних спільнот 
- 15 2 2 10 2 2 1 2 2 1 8 2 

7. Берегівська філія - 4 - 3 5 2 2 1 1 2 1 3 2 

 Всього: - 53 5 19 27 19 17 7 19 8 17 42 14 

 

 

 

 

 


