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Міжнародна діяльність ЗІППО здійснюється за окремою 
Програмою розвитку міжнародних зв’язків до 2020 року 

(протокол № 1 від 25 січня 2016 року) 

• залучення ЗІППО до участі в міжнародних проектах 

• співробітництво з міжнародними освітніми установами, агенціями та організаціями 

• організація стажувань, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
кадрів за кордоном 

• використання міжнародного досвіду в науковій, навчальній, навчально-методичній, 
виховній роботі 

• сприяння співпраці наукових працівників із колегами сусідніх держав 

• фандрайзинг 

• допомога учнівській молоді та студентам педагогічних ВНЗ краю у залученні до 
європейської програми «Молодь у дії» тощо 



Співпраця ЗІППО 
з партнерською організацією 
Центр європейської політики 
(СЕР, Братислава, Словаччина) 

      Це недержавна організація, створена 1997 року, яка активно реалізує 
освітні проекти як на території Словаччини, так і в інших країнах 
Європи; є членом мережі 56 неурядових організацій в 19 країнах світу 
(EUNET, http://www.european-net.org).  

  
Спільні проекти: 

• «Школа без кордонів»; 
• «Європа в школі»; 
• «Європа в школі – 2»; 
• InovEduc. 
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Спільний українсько-словацький проект 
«Школа без кордонів» 

 Реалізований у 2009-2010 роках у рамках гранту 
«Відкриваємо двері для нових можливостей співпраці», 
фінансованого норвезьким Фондом підтримки громадської 
діяльності. 
 У рамках проекту було проведено чотири навчальні семінари 
(Братіслава, Кошіце, Сніні, Калужі – Словаччина) для 20 педагогічних 
працівників (вчителів та методистів) із прикордонних областей – 
учителів української мови зі Словаччини та вчителів словацької мови 
з України. 



Спільний українсько-словацький проект 
«Європа в школі» (2010-2012 рр.) 

      Проект був реалізований ЗІППО у 
партнерстві з Донецьким, Житомирським, 
Одеським ІППО.  
      У рамках проекту проведено шість 
навчальних шестиденних семінарів у 
містах Ужгород (2), Одеса (1), Високі Татри 
(1), Братислава (1), Кошице (1). Теми 
європейських цінностей, європейського 
громадянства, безпеки, європейських 
інституцій, економічних аспектів 
інтеграційних процесів у Європі, над 
якими працювали учасники проекту, лягли 
в основу спільної методичної розробки 
«Посібник тренера».  



Спільний українсько-словацький проект 
«Європа в школі - 2» (2013-2015 р.) 

 З 2013 року за фінансової підтримки урядової агенції розвитку 
міжнародної допомоги SlovakAid, словацького представництва Konrad Adenauer 
Stiftung та мережею освітньої європейської організації EUNET реалізували проект 
«Європа в школі – 2» (2013 – 2015).  
 Учасниками «Європи в школі-2» стали педагогічні працівники 
загальноосвітніх навчальних закладів, методисти, науково-педагогічні працівники 
ІППО Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Чернігівської областей та м. Києва.  
 Під час проекту проведено 3 семінари в Словаччині та 9 регіональних 
семінарів в Україні (Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Полтава, Чернігів, 
Житомир, Київ, Миколаїв, Одеса).  



         Результатом проекту є Робочий зошит 
з тем: «Цілі та принципи функціонування 
ЄС крізь призму системи цінностей», 
«Політичні аспекти європейської 
інтеграції», «Економічні аспекти 
європейської інтеграції», «Громадянство»  



Спільний словацько-український проект з проблем 
реалізації інноваційних методів навчання «InovEduk» 

(у партнерській співпраці з Центром європейської 
політики та Пан’європейською вищою школою 

(м. Братислава, Словацька Республіка) 
 Партнерами проекту, 
окрім СЕРу, є: 
•ГО «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), 
Панєвропейська вища школа                      
(м. Братислава, Словаччина),   
•IMSA Knowledge Compani AS 
(Норвегія). 



СПІВПРАЦЯ  ЗІППО  ТА  СЕР 

жовтень 2012 р. – міжнародна конференція «Шенгенський кордон Словаччина-
Україна. Прикордонне співробітництво між Словацькою Республікою та 
Україною», (м. Михайловці Словаччина) 

листопад 2012 р. – міжнародний українсько-словацько-угорський семінар 
«Європейський союз і громадянське суспільство (досвід Словаччини і 
Угорщини)» (м. Тренчанське Тепліце, Словаччина) 

квітень 2013 р. – міжнародний семінар «Регіональна історія в загальноосвітніх 
навчальних закладах» (приклад України, Словацької Республіки, Угорщини) в 
м. Велкі Медер (Словаччина) 

червень 2015 р. – міжнародний семінар «Моделювання засідань інституцій ЄС», 
(м. Тренчанське Тепліце, Словаччина) 

липень 2015 р. – міжнародний семінар «Навчаємо молодь орієнтуватися в ЄС», 
(м. Тренчанське Тепліце, Словаччина) 



Проекти, ініційовані Центральним Осередком 
Удосконалення Вчителів (ORE, Польща) 

     У період 2010 – 2015 рр. 
ЗІППО у партнерстві з іншими 
учасниками реалізували 
міжнародний проект «Лідери 
освітніх ініціатив» та проект 
«Шкільна академія 
підприємництва – 2», 
спрямований на підтримку 
суспільно-економічного 
сталого розвитку України, 
шляхом реалізації заходів, які 
мають на меті підвищити 
рівень освіти і професійної 
кваліфікації вчителів через 
запровадження елементів 
підприємницької освіти учнів у 
школі. 



 Волонтери ознайомлюють слухачів із культурою, літературою, мовою як 
еталоном комунікації, сучасними технологіями навчання; виступають 
експертами випускних робіт; координують проектну діяльність вчителів 
іноземної мови. Така співпраця розширює і збагачує мовно-комунікативний 
діапазон педагогів, наповнює дидактико-методичним ресурсом, що дає змогу 
застосовувати набутий досвід у практичній діяльності. 

 
Співпраця  з  волонтерами  

Корпусу  Миру  (США)  в  Україні 
 
 



 Закарпаття завдячує Корпусу Миру США започаткуванням літніх 
мовних шкіл для вчителів англійської мови області та проведенням таборів, 
тренінгів та практикумів для вчителів та учнів.  
 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. 
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Реалізація міжнародних  
програм і проектів 

 
 - спільна діяльність між 
Представництвом “Oxford University  
рress”; 
-           співпраця з видавництвом 
Кембриджського університету 
(Сambridge University Press) та 
офіційним дистриб’ютором 
видавництва компанією „Лінгвіст”; 
-      проект Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) 
„Зелений пакет”; 
- спільний пілотний проект МОН, 
Національного банку України та 
Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) курсу за вибором 
„Фінансова грамотність”; 
-     проекти Гете-Інституту. 

15 



Співробітництво з факультетом прикладної 
філософії та педагогіки університету  

ім.Святого Іштвана (м.Сарваш, Угорщина) 
міжнародна конференція «Цінності та 

перспективи освіти і виховання 
національних меншин» 

(м. Сарваш, жовтень 2012 р.) 

міжнародний інструктивно-
практичний семінар «Проектна 

педагогіка. Її місце і в організації 
навчально-виховного процесу» 

(м. Берегово, травень 2013 р.) 

міжнародний круглий стіл «Проблеми 
і перспективи навчання дітей ромської 

народності» 
(м. Берегово, квітень 2013 р.) 

міжнародна конференція «Формування 
позитивних мотиваційних чинників до 

навчання у ромської молоді»                           
(м. Берегово, жовтень 2014 р.) 



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.  



Міжнародні угоди : 
№ з/п Назва Місце розташування 

1. Інститут досліджень та розвитку освіти 
Угорщини 

м. Будапешт (Угорщина) 

2 Центр перепідготовки педагогічних працівників 
повіту Марамуреш  

Марамуреш (Румунія) 

3. Факультет прикладної філософії та педагогіки 
університету ім. Святого Іштвана  

м. Сарваш (Угорщина) 

4. Дебреценський реформаторський педагогічний 
інститут ім. Ференца Келчеї 

м. Дебрецен (Угорщина) 

5. Товариство проектної педагогіки Угорщини  м. Будапешт (Угорщина)   
6. Центр  європейської  політики та  

Пан’європейська вища школа  
м. Братислава (Словаччина) 

7. Співпраця з міжнародними громадськими 
організаціями Eutis o.p.s.  

Чеська Республіка 

8. Громадське об’єднання з питань підвищення 
кваліфікації дорослих та експертизи 

м. Дебрецен (Угорщина) 

9. Інститут педагогіки Дебреценського універсітету  м. Дебрецен (Угорщина) 

10.  Корпус Миру США  м. Ужгород, ЗІППО 



На Сьомому міжнародному форумі 
«Інноватика в сучасній освіті - 
2015» ЗІППО та Берегівська філія 
ЗІППО нагороджені Золотими 
медалями у номінаціях «Інновації 
у підвищенні професійної 
компетентності педагога» та 
«Інновації у розвитку науково-
дослідної співпраці з 
міжнародними науковими 
спільнотами, установами та 
закордонними закладами освіти» 

Інноватика 
в сучасній 

освіті 

Виставкова діяльність 
Сьома Міжнародна виставка 
«Сучасні заклади освіти – 
2016» та Третя Міжнародна 
виставка закордонних 
навчальних закладів «World 
Edu»: Золота медаль у номінації 
«Міжнародна співпраця як 
невід’ємна складова 
інноваційного розвитку 
національної освіти та науки» 



Перспективи міжнародної  співпраці 
з освітніми установами  

Педагогічна вища 
школа м. Ейзенштадту 

з Бундерленду 
(Pädagogische 

Hochschule 
Eisenstadt) 

Методично-
педагогічний 

центр  
м. Братислава СР  

Університет 
Матеа Бела 
м. Банська 

Бистриця СР 

Пряшівський 
університет 

м. Пряшева СР  
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