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ВСТУП 
 

 

Концепція нової української школи направлена на побудову такої школи, яка стане 

безпечною і дружньою до дитини, даватиме якісну освіту, здійснить переорієнтацію 

навчання із засвоєння величезної суми знань на освоєння компетентностей. 

Організація та здійснення навчального процесу у Закарпатському інституті 

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

„Про вищу освіту”, 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.  

Серед основних напрямків роботи інституту 2016 року можемо відзначити: 

- 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 із 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.  

Відповідно до потреб організовуються і проводяться проблемні та тематичні курси. 

2016 року різними формами навчання підвищили свою кваліфікацію при інституті 4000 

педагогічних працівників освітніх установ області (1258 – за очно-заочною та 

дистанційною формами навчання, що становить 31% від загальної кількості слухачів). Для 

574 педагогічних працівників проведено короткотривале навчання. Організовується 

робота з наближення курсової підготовки до місця роботи вчителів. 2016 року проведено 

виїзні курси в Берегівському, Тячівському районах, містах Мукачево, Берегово, де 

курсову підготовку пройшли 415 педагогічних працівників, що складає близько 10% від 

загальної кількості слухачів. 

У 2016 році під час підвищення кваліфікації педагогічних кадрів активно 

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

створено рубрику обліку балів участі педагогічних працівників у заходах обласного і 

республіканського рівнів. 

Ученою радою інституту проведено чотири засідання, де розглядалися питання 

діяльності інституту:  

- використання мультимедійних та педагогічних програмних засобів для підвищення 

ефективності викладання природничо-математичних дисциплін; 

- науково-методичний супровід кафедрою педагогіки і психології формування та 

розвитку професійної культури педагога в умовах післядипломної педагогічної 

освіти; 

- формування духовного потенціалу педагога суспільно-гуманітарної сфери в 

системі післядипломної педагогічної освіти; 

- естетизація виховного середовища учнів початкової школи як фактор формування 

емоційної культури. 

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

- можливості застосування сучасних мережних технологій у навчальному закладі; 
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- результати апробації та впровадження спеціального курсу виховної спрямованості 

„Культура добросусідства” в навчальних закладах області; 

- про виконання ухвали засідання науково-методичної ради від 6 травня 2014 року 

„Про використання ІКТ у початковій школі у Виноградівському, Мукачівському, 

Ужгородському районах шкіл з мовами навчання національних меншин”; 

- про стан упровадження інноваційних технологій у формуванні мовленнєвої 

компетентності дітей дошкільного віку; 

- формування життєтворчості особистості учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів та вихованців позашкільних навчальних закладів Виноградівського 

району; 

- науково-методичне забезпечення викладання української мови в загальноосвітніх 

навчальних закладах з угорською мовою навчання; 

- формування іншомовних компетентностей на уроках англійської мови в 

загальноосвітніх навчальних закладах області. 

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 також активно залучаються через рай(міськ) 

методичні кабінети навчальні заклади районів та міст області. 

27 – 30 червня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

проходила Міжнародна літня школа „Розвиток академічної мобільності педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у європейському 

освітньому просторі”, мета якої – ознайомити учасників з можливостями розвитку 

професійної педагогічної і наукової кар’єри в умовах інтеграції української освіти в 

європейський освітній простір та підготувати до розроблення проектних ідей, написання 

проектних пропозицій і пошуку партнерів для участі у міжнародних проектах та 

програмах академічної мобільності для учасників освітнього процесу відповідно до 

бюджетної програми ЄС на фінансову перспективу 2014 – 2020 рр. 

В освітянському форумі брали участь кращі фахівці наукових установ країни, 

фахівці Центральноєвропейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC) (м. Бидгощ, 

Республіка Польща), які читали лекції та проводили воркшопи, майстер-класи для 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівників навчальних закладів. 

25 – 27 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва проходив Восьмий 

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.  
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За підсумками роботи освітянського форуму Закарпатський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Ужгородська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області та класична 

гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області нагороджені золотими 

медалями.  

На початку листопада у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної 

освіти відбулася ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція „Реалії та 

перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України”. 

До програми конференції включено 263 доповіді та виступи провідних науковців нашої та 

сусідніх країн, із яких: 25 – доктори наук, 24 – професори та 121 – кандидати педагогічних 

наук. На освітянський форум з’їхалися кращі науковці Угорщини, Словаччини, України.  

На конференції висвітлювалися питання реформування системи післядипломної 

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

освіти, нові моделі та форми професійного розвитку; професійного розвитку вчителя в 

умовах освітньо-інноваційних змін; системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Словаччині та Угорщині; організаційної культури закладів післядипломної 

педагогічної освіти України; цивілізаційних цінностей у навчально-виховній діяльності 

вчителя; за підсумками роботи освітянського форуму учасники ухвалили Резолюцію. 

При кафедрі педагогіки та психології діяли консультаційний центр роботи з творчою 

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

займаються літературною творчістю. 

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 № 1099 

(зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

17.11.2011 № 1318/20056, з 1 жовтня 2015 року до 9 лютого 2016 року з 21 навчального 

предмета проведено шкільні, районні (міські), обласні учнівські олімпіади, у яких узяли 

участь понад 136000 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 2016 року склала 1791 учень. 

Згідно з результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів із 478 переможців 193 школярі навчаються в загальноосвітніх школах, а 285 – у 

гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах, що становить майже 59 відсотків від загальної 

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 організовувалися відбірково-

тренувальні збори, які проходили у два етапи, а саме: 15 – 20 лютого 2016 року – 

українська мова і література, німецька мова, французька мова, історія, фізика, екологія, 

економіка, інформаційні технології, румунська мова і література, угорська мова і 

література; 22 – 27 лютого 2016 року – російська мова і література, англійська мова, 

правознавство, математика, астрономія, хімія, біологія, географія, інформатика, трудове 

навчання.  

З метою якісної і перспективної підготовки у зборах взяв участь 131 переможець  

ІІІ етапу учнівських олімпіад із навчальних предметів, а їхню підготовку проводили  

116 науковців вишів, методисти інституту та кращі вчителі області. Відібрано на ІV етап, 

згідно з рейтингом Закарпатської області, 84 школярі, з них – 72 взяли участь. 

Переможцями ІV етапу стали 34 учні, із яких дипломами І ступеня нагороджено –  

10 (9 минулого року), ІІ ступеня – 7 (9 минулого року) та 17 (16 за попередній рік) –  
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ІІІ ступеня, що становить понад 47 (37 минулого року) відсотків від загальної кількості 

членів команд. Переможці продемонстрували високий рівень знань, умінь і навичок з 

української, угорської, румунської мов і літератури, історії, англійської, німецької та 

французької мов, математики, фізики, астрономії, біології, екології, географії, інформатики, 

інформаційних технологій та трудового навчання. 

На діаграмі зображено показник виступів команд Закарпатської області у ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів з 2000 по 2016 навчальні 

роки: 

 

 
 

 

В області ведеться цілеспрямована робота з виявлення і підтримки творчо 

працюючих учителів, педагогів-новаторів, сприяння підвищенню статусу вчителя в 

суспільстві та зростанню престижності вчительської професії. Щорічно проводиться 

фаховий конкурс „Учитель року”. 21 грудня 2015 року – 11 лютого 2016 року в місті 

Ужгород на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся 

заочний і очний етапи другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року 

– 2016” у номінаціях „Англійська мова”, „Захист Вітчизни”, „Історія”, „Математика”. 

Цього року у конкурсі взяли участь у І турі 208 педагогів, у ІІ – 53, у ІІІ – 4. За 

результатами очного етапу Конкурсу фахове журі визначило переможців з кожної 

номінації. Найвагоміші результати ІІ (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. 
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У ІІІ (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу „Учитель року” педагоги 

Закарпаття змагаються систематично й результативно. 

Регіональна представленість команд області в ІІІ (заключному) турі Конкурсу з 2010 

по 2016 роки: 

 

 
 

Результативність участі команди Закарпаття в ІІІ (заключному) турі Конкурсу за 2010 – 2016 

роки: 

 

 
 

За результатами конкурсних випробувань ІІІ (заключного) туру Конкурсу у 

номінації „Англійська мова” першість виборола Македон Віолетта Валеріївна, учитель 

англійської мови Берегівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням англійської мови Берегівської міської ради Закарпатської області.  

У листопаді 2015 року проведено Обласну школу педагогічної майстерності 

,,Конкурс ,,Учитель року” – грані педагогічної творчості”, у якій узяли участь понад 240 

осіб. Одним із основних завдань освітянського заходу є актуалізація проблеми виявлення, 

узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів; створення 

організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технологій досвіду та пошуку 

власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти; презентація 

вражень, досвіду, побажань переможцями й учасниками ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” у номінаціях „Англійська мова”, 

„Захист Вітчизни”, „Історія”, „Математика”; методичний супровід учасника конкурсу 
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„Учитель року – 2017”; проведення майстер-класів переможцями ІІ (обласного) туру 

конкурсу „Учитель року – 2016”. Цим заходом в області завершується проведення 

чергового Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”.  

Із метою якісної підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

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

2016 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 2017 році. 

До 15 квітня в системі zno.vu здійснювалася реєстрація осіб, залучених до 

зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. 

Уперше цього року проведено апробацію тестових завдань у режимі он-лайн. 

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 2016 року. 

2016 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 4 березня 2016 року. За даними Українського центру оцінювання якості 

освіти, в області було зареєстровано 9454 особи (проти 10585 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, математики та історії 

України цього року було об’єднане з державною підсумковою атестацією. 

З 11 до 17 травня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти діяв пункт перевірки відкритої частини тестування з української мови та 

літератури. Для перевірки залучалися 61 екзаменатор, перевірено 8183 роботи. 

Цього року зменшилася кількість випускників, які набрали 200 балів на ЗНО.  

 

Список учнів, які набрали 200 балів за тестування 2016 року 
 

№ Предмет ПІБ ЗНЗ 

1. Англійська 

мова 

Едуард 

Паловчик 

Лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка  

Ужгородської міської ради  

Закарпатської області 

2. Англійська 

мова 

Юлія  

Зарева  

Класична гімназія 

Ужгородської міської ради  

Закарпатської області 

3. Хімія Катерина 

Кобака 

Мукачівський ліцей  

Мукачівської міської ради  

Закарпатської області 

4. Хімія Віолетта  

Скраль  

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради 
 

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.  
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Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України, зокрема щодо 

співпраці з Офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин з питань 

задоволення освітніх потреб представників національних меншин, а також розвитку 

міжкультурної освіти й виховання соціальної компетентності, у частині виховання 

навичок успішної міжкультурної комунікації та толерантності, у Закарпатській області 

проведено адаптацію й апробацію інтегрованого курсу виховної спрямованості „Культура 

добросусідства”.  

З метою методичного забезпечення інтегрованого курсу виховної спрямованості 

„Культура добросусідства” у початковій школі адаптовано програму та створено робочий 

зошит для учнів 1-го класу „Я, моя сім’я, мої сусіди” (автори-укладачі: Араджионі М.А., 

Кірик М.Ю., Палько Т.В., Ходанич Л.П.). 

2 червня 2016 року проведено круглий стіл з учителями початкових класів 

„Результати апробації курсу виховної спрямованості „Культура добросусідства” 

в 1-х класах. Ураховуючи зауваження учителів початкових класів, які брали участь в 

апробації робочого зошита, внесено зміни і видано друге, доопрацьоване, видання 

робочого зошита для учнів 1-го класу „Я, моя сім’я, мої сусіди. Закарпаття” (автори-

укладачі: Араджионі М.А., Кірик М.Ю., Палько Т.В., Ходанич Л.П.).  

Упродовж 2016 року створено і розпочато апробацію робочого зошита для учнів 2-го 

класу „Місце, де ми живемо, Закарпаття” (автори-укладачі: Араджионі М.А., Кірик М.Ю., 

Палько Т.В., Ходанич Л.П). 

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти в період з  

11 по 16 серпня 2016 року проведено підготовку регіональних тренерів з числа членів 

творчих груп для навчання вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів 

початкових класів, які впроваджуватимуть інтегрований курс у навчальних закладах. 

Учасниками цих семінарів-тренінгів стали 50 представників з десяти областей України: 

Закарпатської, Запорізької, Львівської, Луганської, Одеської, Київської, Харківської, 

Херсонської, Чернівецької, Донецької та міста Київ.  

У період з 15 по 20 серпня 2016 року проведено авторські методичні семінари-

тренінги для методистів районних(міських) методичних кабінетів, вихователів 

дошкільних навчальних закладів (25 осіб) і вчителів початкових класів (26 осіб) за 

інтегрованим курсом виховної спрямованості „Культура добросусідства”. 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА від 20 жовтня 

2016 року № 272, з метою надання методичної допомоги вчителям початкових класів, 

забезпечення виконання оновлених програм та дотримання орієнтовних вимог до 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів методистами кабінету 

дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського ІППО упродовж 24 жовтня – 

22 листопада цього року проведено виїзд у райони та міста області. 

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.  

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 
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(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 Матея Бела міста 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. 

2016 року підрозділами інституту організовано і проведено більше 60-ти обласних 

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

них: 

- науково-практична конференція вчителів природничо-математичних дисциплін 

„Сучасні тенденції викладання природничо-математичних дисциплін”; 

- семінар-тренінг „Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної 

стійкості до стресу у дітей”; 

- науково-методичний семінар „Виховання духовної особистості засобами 

художньо-естетичних дисциплін”; 

- науково-практична конференція „Формування навичок здорового способу життя 

учнівської молоді в умовах позашкільних навчальних закладів”; 

- семінар-практикум „Прикладні інформаційні технології вивчення української 

жестової мови”; 

- Обласна науково-методична конференція „Духовні провідники Закарпаття  

ХХ – ХХІ століття: ціннісні орієнтації для майбутнього”; 

- Обласна науково-практична конференція „Велет духу: постать Івана Франка в 

культурно-освітньому просторі України” (до 160-річчя від дня народження); 

- Обласна науково-практична конференція вчителів природничо-математичних 

дисциплін „Дослідницький метод навчання у процесі викладання природничо-

математичних дисциплін”; 

- регіональний інструктивно-методичний семінар „Особливості викладання мов та 

літератур національних меншин у ЗНЗ Закарпатської області у 5 – 8 класах за 

новими навчальними програмами та підручниками; 

- науково-практичний семінар „Особливості викладання математики з 

використанням інформаційно-комп’ютерних технологій”; 

- Обласна конференція з питань організації навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах з угорською мовою навчання у  

2016/2017 н.р.; 

- Міжобласна робоча школа „Формування здорового способу життя в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект”; 

- Обласна науково-практична конференція до 125-річчя від дня народження 

О. Маркуша „Олександр Маркуш – письменник, педагог, видавець”; 

- семінар-тренінг „Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної 

стійкості до стресу у дітей”. 

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 22 науковці вищих навчальних закладів області. Із них: кандидати 

наук – 9, доктор – 1, викладачі – 12, які представляли такі навчальні заклади:  

- ДВНЗ „Ужгородський національний університет” – 18;  
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- Мукачівський державний університет (гуманітарно-педагогічний коледж) – 3;  

- Ужгородський коледж культури та мистецтва – 1;  

На базі інституту працює WEB-сайт. Електронна адреса сайта – 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-дослідної 

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 сайта 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 

сайта – 1400 людей щодня (у порівнянні: минулого року – 1000 людей), щомісячна – 

висвітлена на діаграмі (у порівнянні з минулим роком середня відвідуваність сайта зросла: 

січень 2015 р. – 31000 і січень 2016 р. – 32900; лютий 2015 р. – 29823 і лютий 2016 р. – 

32778; листопад 2015 р. – 37827 і листопад 2016 р. – 38611). 

 

Кількість відвідувачів zakinppo.org.ua за 2016 рік 

 

Налагоджено більш тісну інтеграцію сайта 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, 

32900 32778 30409 
25911 24909 

16848 

7839 

18503 

35643 33510 
38611 

0 

Кількість відвідувачів 2016 рік 
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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 освітніми потребами, 

навчання і виховання через використання сучасних освітніх технологій, використання 

перспективного практичного досвіду педагогічних колективів Закарпаття. 

Сайт складається з трьох розділів: для педагогів, які займаються з 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 сайта.  

Середня відвідуваність сайта – 450 осіб щодня (у порівнянні з минулим роком – 

320). Щомісячна відвідуваність висвітлена у діаграмі. 

 

Кількість відвідувачів dyvokray.org.ua за 2016 рік 

 

 

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

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

педагога”. Відкрито „Електронну бібліотеку перспективного педагогічного досвіду 

вихователів ДНЗ”, де 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 2016 року проведено анкетування 

учнів 9 – 10 класів з теми „Молодь і протиправна поведінка”. 

З 21 по 25 листопада 2016 року центром практичної психології, соціальної роботи та 

корекційної освіти проведено семінар-тренінг практичних психологів та соціальних 

педагогів за 36-годинною програмою „Навички кризового консультування та розвиток 

психосоціальної стійкості до стресу у дітей”.  

Основними напрямами діяльності науково-дослідної лабораторії 

здоров’язбережувальних технологій є: створення інноваційного потенціалу, 

організаційних, методичних передумов для комплексного підходу до формування навичок 

здорового способу життя молоді; науково-методичний супровід та навчально-методичне 

забезпечення курсів підвищення кваліфікації педагогів і практичних психологів з питань 

6892 7808 8237 
7073 6365 

4571 
2766 3386 

7242 
8768 

10274 

0 
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здорового способу життя; розробка нових та реалізація вже існуючих освітніх програм з 

питань здорового способу життя; моніторинг якісних та кількісних показників роботи 

педагогів з питань формування здорового способу життя; підготовка науково-методичних 

видань; участь у семінарах, конференціях, виставках.  

Наприкінці вересня у м. Вільнюс пройшов українсько-литовський міжвідомчий 

семінар „Профілактика девіантної поведінки дітей та молоді в рамках професійної 

діяльності”. Мета заходу – сформувати ефективну систему профілактики правопорушень 

та інших негативних тенденцій у поведінці дітей і молоді, у тому числі повторних. 

Учасниками семінару були представники української і литовської поліції, спеціалісти 

служби у справах дітей, педагоги шкіл, викладачі вищих навчальних закладів із різних 

регіонів України. 

У рамках роботи семінару представлено кращий досвід роботи науково-дослідної 

лабораторії здоров’язбережувальних технологій Закарпатського ІППО – проведено 

заняття з питань обміну досвідом у профілактичній роботі з підлітками. Литовських колег 

ознайомили з ефективними методами групової та індивідуальної профілактичної роботи з 

дітьми та молоддю. 

З метою обміну досвідом роботи щодо реалізації здоров’язбережувального 

компонента в загальноосвітніх навчальних закладах за підтримки Міністерства освіти і 

науки України та департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної 

адміністрації на базі інституту післядипломної педагогічної освіти у співпраці з КВНЗ 

„Херсонська академія неперервної освіти” і Тернопільським обласним комунальним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти відбувся Міжобласний науково-

практичний семінар „Формування здорового способу життя в умовах загальноосвітнього 

навчального закладу: управлінський аспект”. 

З метою виконання плану роботи НДЛ на 2016 рік її працівниками проведено 

відповідну роботу. Аналіз реалізації запланованих завдань засвідчує, що основні його 

пункти в цілому виконані. У рамках науково-дослідної роботи продовжується вивчення, 

узагальнення та поширення вітчизняного педагогічного досвіду, підготовлено проект 

тематичної лекції з трансферу технологій та інтелектуальної власності для слухачів 

курсів, здійснюється опрацювання бази нових технологій з подальшим їх упровадженням 

у навчально-виховний процес. Протягом року продовжувалась робота над формуванням 

Закарпатського банку даних перспективного педагогічного досвіду. У 2016 році науково-

методичною радою ЗІППО розглянуто 78 навчально-методичних матеріалів. 

 
Розгляд навчально-методичних матеріалів 

науково-методичною радою ЗІППО у 2016 році 
 

№ 

з/п 

№ 

протоколу 

Дата 

проведення ради 

Кількість розглянутих матеріалів 

Методичок Програм Разом 

1.  Протокол №1 15.02.2016 28 0 28 

2.  Протокол №2 31.03.2016  9 1 10 

3.  Протокол №3 11.05.2016  4 5 9 

4.  Протокол №4 16.06.2016  8 0 8 

5.  Протокол №5 07.11.2016  8 1 9 

6.  Протокол №6 19.12.2016  12 1  

 

Разом 

 

70 

 

8 

 

78 
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І. Організаційно-керівна діяльність  

 

1. Структура інституту 
 

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; 

 

філія ЗІППО в м. Берегово. 

 

 

 

2. Засідання вченої ради 

 
 

№ 

з/п 

 

Зміст засідань 
Термін 

прове-

дення 

Доповідач, 

відповідальний  

за підготовку 

питання 

1. 
Звіт про роботу Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти за 2016 рік 

січень 

 

Палько Т.В. 

2. 

1. Науково-методичне забезпечення  краєзнавства 

в освітньому просторі Закарпаття кафедрою 

педагогіки і психології  
квітень 

Ходанич Л.П. 

 

2. Про хід дисертаційних досліджень науково-

педагогічних працівників інституту 

Науково-

педагогічні 

працівники 
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(аспіранти, 

пошуковувачі) 

інституту 

3. 

1. Школа як ресурс розвитку місцевої громади 

 

червень 

Іваць О.М. 

2. Про хід дослідно-експериментальної роботи 

кафедри менеджменту та інноваційного розвитку 

освіти регіонального рівня  

Качур Б.М. 

 

4. 

1. Науково-методичний супровід кафедрою 

природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій викладання 

природничо-математичних дисциплін в умовах 

сучасної школи 

жовтень 

Орос В.М.  

 

2. Про хід дослідно-експериментальної роботи 

кафедри суспільно-гуманітарної та етико-

естетичної освіти  

Баяновська М.Р. 

3. Про хід виконання ухвали вченої ради від 16 

листопада 2015 року „Зміст та форми діяльності 

керівників у процесі управління 

загальноосвітніми навчальними закладами в 

сучасних умовах” 

Герцог Ю.В. 

5. 

1. Про затвердження плану роботи на 2018 рік 

грудень 

Палько Т.В. 

2. Про стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників ЗІППО та вищих 

навчальних закладів у Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти 

Басараб М.М. 

3. Про хід виконання ухвали вченої ради 

інституту від 29 вересня 2015 року „Інноваційна 

діяльність кафедри суспільно-гуманітарної та 

етико-естетичної освіти у сфері художньо-

естетичної освіти” 

Баяновська М.Р. 

 

 

3. Засідання науково-методичної ради 
 

№ 

з/п 

Питання,  

які виносяться на розгляд ради 

Термін 

прове-

дення 

Відповідальний 

 

І засідання 

1. Про навчально-методичне забезпечення 

підвищення кваліфікації посадових осіб з 

охорони праці та про організацію роботи з ОП в 

Закарпатському ІППО  
лютий 

Тяскайло Г.І., 

Хомутник Р.Р.  

 

2. Діяльність психологічної служби щодо 

запобігання насильства над дітьми 

Шевчук В.В. 

3. Розгляд навчально-методичних матеріалів 

педагогічних працівників 

Іваць О.М. 

ІІ засідання 

1. Формування екологічної культури та проблеми 

екологічного виховання учнів при вивченні 

природничих дисциплін 

 

 

 

Грабовський О.В., 

Бокоч О.С 
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2. Формування креативних здібностей  

дошкільника засобами образотворчої діяльності 

березень Романчак О.О. 

3. Розгляд навчально-методичних матеріалів 

педагогічних працівників 

Іваць О.М. 

ІІІ засідання 

1. Підсумки учнівських предметних олімпіад  

2016/2017 н.р. 

червень 

Петечук В.М., 

Райхель Г.Є. 

2. Про виконання ухвали науково-методичної ради 

від 6 травня 2016 року „Про науково-методичне 

забезпечення викладання української мови в 

загальноосвітніх навчальних закладах з 

угорською мовою навчання” 

Гнаткович Т.Д. 

3. Про хід виконання ухвали науково-методичної 

ради від 15 травня 2015 року ,,Про вплив участі 

школярів в олімпіадах, конкурсах, турнірах на 

результативність навчання” 

Сігетій І.П.,  

Петечук К.М 

4. Розгляд навчально-методичних матеріалів 

педагогічних працівників 

Іваць О.М. 

ІV засідання 

1. Концепція розвитку початкової освіти у контексті 

реформування загальної середньої освіти 

жовтень 

Гордуз Н.О. 

2. Програма PRO FLE як інструмент фахового 

удосконалення вчителів французької мови 

Рацюк О.І. 

3. Про хід виконання ухвали науково-методичної 

ради від 30 вересня 2015 року „Про стан 

забезпечення соціальної адаптації дітей з 

особливими потребами у дошкільних навчальних 

закладах комбінованого типу м. Ужгорода до 

адаптації в школі” 

Гаяш О.В. 

4. Розгляд навчально-методичних матеріалів 

педагогічних працівників 

Іваць О.М. 

V засідання 

1. Використання можливостей хмарних технологій 

для управління педагогічною інноваційною 

діяльністю 

грудень 

Орос В.М.  

 

2. 

 

Організація навчально-методичної роботи в 

умовах освітніх змін (із досвіду роботи 

Берегівської філії ЗІППО) 

Габода Б.В. 

3. Про хід виконання ухвали науково-методичної 

ради від 7 грудня 2015 року „Про організацію 

роботи з проблемами військово-патріотичного 

виховання у позашкільних навчальних закладах 

Іршавського району” 

Кузьма В.М. 

4. Розгляд навчально-методичних матеріалів 

педагогічних працівників 

Іваць О.М. 
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4. Засідання експертної ради 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін  Відповідальний 

1. Засідання експертної ради Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти: 

стан, інновації, перспективи з питань 

упровадження дослідно-експериментальної роботи 

згідно з Положенням про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад 

березень, 

червень, 

листопад 

Басараб М.М., 

Петечук В.М. 

 

 

5. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних  

та педагогічних працівників закладу  
 

№ 

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.  Палько Т.В. Директор 

інституту,  

кандидат 

психологічних 

наук, старший 

викладач кафедри 

педагогіки та 

психології 

2016, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2021, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2.  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” 

3.  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  

4.  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” 

5.  Баланко В.Й. Старший викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарної та 

етико-естетичної 

освіти 

 2017, ДВНЗ  

„Ужгородський 

національний 

університет” 
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6.  Бокоч О.С. Завідувач кабінету 

методики 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

2016, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2021, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

7.  Браун Є.Л. Методист кабінету 

освіти 

національних 

спільнот 

2012, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

8.  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” 

9.  Габода Б.В. Завідувач філії  

м. Берегово 

2010,  

ЗІППО, 

реєстраційний номер 

№ 4170 

 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

10.  Гайналій Л.І. Методист кабінету 

методики 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

 

2013, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

11.  Гайович Є.Ф. Методист центру 

інформаційно-

видавничої 

діяльності 

- 2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

12.  Гаяш О.В. Методист кабінету 

дошкільної, 

початкової та 

інклюзивної освіти 

2011,  

диплом кандидата 

наук  

ДК № 064913 

2017, Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет  

ім. І. Огієнка, 

кафедра 

корекційної 

педагогіки та 

інклюзивної освіти 

13.  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 

14.  Голомб О.М. Методист кабінету 

методики 

2014, НАПН 

України, ДВНЗ 

2019, НАПН 

України, ДВНЗ 
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викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

15.  Глюдзик Г.Б. Методист кабінету 

методики 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

2013, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

16.  Гнаткович Т.Д. Завідувач кабінету 

методики 

викладання 

суспільно-

гуманітарних та 

художньо-

естетичних 

дисциплін 

2012, диплом 

кандидата наук  

 

2017, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

17.  Гордуз Н.О. Завідувач кабінету 

дошкільної, 

початкової та 

інклюзивної освіти 

2011, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

18.  Грабовська Т.І. Кандидат фізико-

математичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

менеджменту та 

інноваційного 

розвитку освіти 

2016, ТОВ „Вищий 

навчальний заклад 

Східно-

європейський 

слов’янський 

університет”, 

кафедра педагогіки і 

психології 

2021, ДВНЗ 

„УжНУ”  

19.  Грабовський О.В. Кандидат 

біологічних наук 

доцент кафедри 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 

технологій 

2016, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

ботаніки 

2021, ДВНЗ 

„УжНУ” 

20.  Дуб В.В. Методист кабінету 

методики виховної 

та позашкільної 

роботи 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

21.  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  
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України  

2012 – 2016 рр. 

22.  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  

23.  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 

24.  Кірик М.Ю. Методист кабінету 

дошкільної, 

початкової та 

інклюзивної освіти 

2014, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2019, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

25.  Кузьма В.М. Методист кабінету 

методики виховної 

та позашкільної 

роботи 

2013, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

26.  Лазар І.В. Завідувач кабінету 

координаційно-

методичної 

діяльності 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

27.  Лемак М.В. Старший викладач 

кафедри педагогіки 

та психології 

2012, МДУ, кафедра 

психології 

2017, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

педагогіки і 

психології 

 

28.  Майор Н.С. Методист кабінету 

дошкільної, 

початкової та 

інклюзивної освіти 

2010, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

29.  Маргітич М.А. Методист філії  

м. Берегово 

- 2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет  

менеджменту 

освіти” 

30.  Немеш В.І. Методист кабінету 

координаційно-

методичної 

діяльності 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

31.  Опачко О.І. Методист кабінету 

методики 

викладання 

2014, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

2019, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 
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суспільно-

гуманітарних та 

художньо-

естетичних 

дисциплін 

менеджменту 

освіти” 

менеджменту 

освіти” 

32.  Орос В.М. Кандидат фізико-

математичних наук, 

завідувач кафедри 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 

технологій 

2016, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

теор. імов. та матем. 

аналізу 

2021, ДВНЗ 

„УжНУ” 

33.  Офіцинський Р.А. Професор кафедри 

суспільно-

гуманітарної та 

етико-естетичної 

освіти 

 

2013 р.  

Львівський 

національний 

університет  

ім. І.Франка,  

кафедра новітньої 

історії України 

2018 р. 

Львівський 

національний 

університет  

ім. І.Франка, 

кафедра новітньої 

історії України 

34.  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” 

35.  Петечук В.М. Кандидат фізико-

математичних наук, 

доцент кафедри 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 

технологій 

2016, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

теор. імов. та матем. 

аналізу 

2021, ДВНЗ 

„УжНУ” 

36.  Петечук К.М. Методист кабінету 

методики 

викладання 

природничо- 

математичних 

дисциплін 

2012, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти”  

37.  Попович Е.Б. Методист філії 

м. Берегова 

- 2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет  

менеджменту 

освіти” 

38.  Поп І.М. Завідувач 

інформаційно-

видавничого 

центру 

- 2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

39.  Райхель Г.Є. Методист кабінету 

координаційно-

методичної 

2013, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 
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діяльності менеджменту 

освіти” 

менеджменту 

освіти” 

40.  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” 

41.  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 

42.  Романчак О.О. Методист кабінету 

дошкільної, 

початкової та 

інклюзивної освіти 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

43.  Сергійчук Ю.П. Методист кабінету 

освіти 

національних 

спільнот 

2012, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

44.  Сігетій І.П. Старший викладач 

кафедри 

природничо-

математичної 

освіти та  

інформаційних 

технологій 

2016, ДВНЗ 

„УжНУ”, кафедра 

теор. імов. та матем. 

аналізу 

2021, ДВНЗ 

„УжНУ” 

45.  Січка В.І. Методист центру 

практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та корекційної 

освіти 

2013, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2018, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

46.  Сивохоп В.І. Методист кабінету 

координаційно-

методичної 

діяльності 

2012, АПН України, 

УМО ЦІППО 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет  

менеджменту 

освіти” 

 

47.  Сивохоп Я.М. Старший викладач 

кафедри 

менеджменту та 

інноваційного 

розвитку освіти, 

завідувач науково-

дослідної 

лабораторії 

2015, МДУ, кафедра 

педагогіки і 

методики 

дошкільної та 

початкової освіти 

2020, МДУ 
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здоров’язбере- 

жувальних 

48.  Талапканич М.І. Вчений секретар  2017  

49.  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” 

50.  Турок К.Ю. Методист кабінету 

координаційно-

методичної 

діяльності 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

51.  Тяскайло Г.І. Завідувач кабінету 

методики виховної 

та позашкільної 

роботи 

2012, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

52.  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 

53.  Ходанич Л.П. Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри педагогіки 

та психології 

2015, Закарпатський 

художній інститут, 

кафедра педагогіки 

та суспільних 

дисциплін 

2020 

54.  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  

55.  Хома Н.І. Старший викладач 

кафедри 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 

технологій 

2015, ДВНЗ 

„УжНУ”, фізичний 

факультет, каф. 

оптики 

2020, ДВНЗ 

„УжНУ” 

56.  Ціпле М.Ю. Кандидат фізико-

математичних наук, 

доцент кафедри 

педагогіки та 

психології 

2016, ДВНЗ „УжНУ”  2021, ДВНЗ 

„УжНУ” 
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57.  Шаркадій І.В. Методист кабінету 

методики 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

58.  Шевчук В.В. Завідувач центру 

практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та корекційної 

освіти 

2011, АПН України 

УМО ЦІППО 

2017, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

59.  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” 

60.  Шеян М.О. Методист науково-

дослідної 

лабораторії 

здоров’язбере- 

жувальних 

технологій 

2015, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

2020, НАПН 

України, ДВНЗ 

„Університет 

менеджменту 

освіти” 

 

 

6. Співпраця з вищими навчальними закладами,  

освітніми установами та громадськими організаціями в межах України 
 

№ 

з/п 

Назва закладу Термін Відповідальний 

1. ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” 

НАПН України 

упродовж року Палько Т.В. 

2. ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти” 

МОН України 

упродовж року Палько Т.В. 

3. Інститут педагогіки НАПН України упродовж року Палько Т.В. 

4. Інститут проблем виховання НАПН України упродовж року Палько Т.В. 

5. Академія інноваційного розвитку упродовж року Палько Т.В. 

6. Обласні ІППО упродовж року Палько Т.В. 

 7. Співпраця з громадською організацією 

„Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та 

розвиток” в межах проекту „Міжкультурна 

освіта в Україні” 

упродовж року Палько Т.В. 

8. Співпраця з вищими навчальними закладами 

Закарпаття: 

- ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”; 

- Мукачівський державний університет; 

 

упродовж року Басараб М.М., 

Петечук В.М. 
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- Закарпатський угорський інститут  

ім. Ф. Ракоці ІІ; 

- Закарпатський художній інститут; 

- ТОВ „Вищий навчальний заклад Східно-

європейський слов’янський університет”; 

- Карпатський університет ім. Августина 

Волошина; 

- ГО Інститут еколого-релігійних студій  

ДВНЗ „УжНУ” 

9. Керівництво стажуванням викладачів вищих 

навчальних закладів Закарпатської області 

упродовж року завідувачі кафедр 

10. Робота в державних екзаменаційних комісіях з 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра (вищі навчальні заклади 

Закарпатської області) 

упродовж року Баяновська М.Р., 

Орос В.М.,  

Рацюк О.І., 

Тріфан М.С. 

11. Рецензування методичних, науково-

методичних, наукових матеріалів, керівництво 

стажуванням викладачів Ужгородської філії 

Закарпатського угорського інституту 

ім. Ф. Ракоці ІІ, ТОВ „Вищий навчальний 

заклад Східно-європейський слов’янський 

університет”, Закарпатської академії мистецтв, 

ДВНЗ „УжНУ”, Мукачівського ДУ 

упродовж року завідувачі кафедр 

12. Співпраця з Громадськими організаціями 

„Міжнародний фонд Відродження” та 

Всеукраїнським фондом „Крок за кроком”, 

участь у проекті „Центр підтримки батьків, 

дітей віком від народження до шести років у 

ромських громадах Закарпаття”  

упродовж року Гордуз Н.О., 

Романчак О.О., 

Сергійчук Ю.П. 

 

13. Співпраця з Українським центром оцінювання 

якості освіти 

упродовж року Павлович- 

Іліньо З.В. 

14. Співпраця з Івано-Франківським регіональним 

центром оцінювання якості освіти 

упродовж року Павлович- 

Іліньо З.В. 

15. Співпраця з департаментом освіти і науки 

Закарпатської ОДА, управлінням освіти 

Ужгородської міської ради, ЗОЕНЦ, 

Закарпатським обласним центром науково-

технічної творчості учнівської молоді, 

„ПАДІЮНом” (проведення педагогічної 

практики на базі опорних закладів), ЦТКЕСУМ 

упродовж року Палько Т.В. 
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ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації 

державних та регіональних програм 
 

1. Державні програми 
 

№ 

з/п 

   Назва   Термін Відповідальний 

1. Методичний супровід „Основних орієнтирів 

виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України”, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді 

упродовж року 

Сивохоп В.І., 

Гаяш О.В. 

2. Науково-методичний супровід упровадження 

Всеукраїнського проекту „Інтелект України” у 

загальноосвітніх навчальних закладах області 

упродовж року 

Палько Т.В., 

Гордуз Н.О. 

3. У рамках проекту Концепції розвитку освіти 

на період 2015 – 2025 рр.: 

- робота зі створення електронної бібліотеки 

для навчально-методичного забезпечення 

дошкільної освіти (електронні диски та на 

сайті ЗІППО); 

- участь у створенні електронних освітніх 

ресурсів з навчальних предметів, 

передбачених інваріантною частиною 

навчальних планів для ЗНЗ (українська мова, 

українська література, читання); 

- участь у розробці навчальної програми та 

навчального посібника з української мови як 

іноземної для біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту 

 

упродовж року 

 

 

Ходанич Л.П., 

Рего Г.І. 

 

 

Ходанич Л.П., 

Гнаткович Т.Д. 

 

 

 

Ходанич Л.П., 

Гнаткович Т.Д. 

4. Загальнодержавна цільова соціальна 

програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на  

2014 – 2018 роки: 

- висвітлення результатів діяльності в засобах 

масової інформації; 

- організація семінарів, круглих столів тощо 

упродовж року 

 

Сивохоп Я.М., 

Шеян М.О. 
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2. Регіональні програми 
 

№ 

з/п 

Назва Термін Відповідальний 

1. Програма розвитку освіти Закарпаття на  

2013 – 2022 роки в частинах: 

- забезпечення висвітлення та гласності 

результатів діяльності освітньої галузі у 

засобах масової інформації; 

- поширення практики організації профільних 

таборів, навчально-оздоровчих зборів для 

різних категорій школярів (лідерів 

учнівського самоврядування, юних 

спортсменів, техніків, екологів, журналістів, 

дитячих художніх колективів тощо); 

- надання методичної допомоги вчителям  

5 – 9 класів з допрофільної підготовки з 

метою більш раннього вибору ними галузі 

майбутньої професійної діяльності; 

- участь в організації та проведенні обласних, 

всеукраїнських, міжнародних, регіональних 

науково-практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів з питань розвитку освітньої 

галузі на сучасному етапі; 

- здійснення діяльності з висвітлення в 

засобах масової інформації досягнень 

природничо-математичної науки і 

перспективного педагогічного досвіду, 

результатів діяльності педагогів з 

природничо-математичних дисциплін; 

- здійснення навчальних заходів з учителями 

загальноосвітніх навчальних закладів щодо 

розвитку вмінь із користування 

високоякісними локальними і мережними 

освітніми інформаційними ресурсами; 

- апробація підручників з української мови 

для шкіл з мовами навчання національних 

меншин; 

- надання методичної допомоги щодо 

підвищення ефективності викладання 

державної мови в школах з мовами навчання 

національних меншин; 

- організація та проведення курсів для 

вчителів початкових класів, учителів 

угорської, румунської, словацької мов та 

літератур. 

упродовж року Палько Т.В., 

методисти 

кабінету 

методики 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

2. Реалізація Програми забезпечення розвитку 

освіти, культури, традицій національних 

меншин області на 2016 – 2020 роки: 

- проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, тренінгів, засідань за 

круглим столом з питань удосконалення 

упродовж року Сергійчук Ю.П.,  

Браун Є.Л., 

Габода Б.В. 
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навчально-виховного процесу, впровадження 

у навчально-виховну практику навчальних 

закладів з навчанням мовами національних 

меншин новітніх педагогічних та наукових 

технологій, інтеграції національної освіти і 

культури в європейський освітній простір; 

- забезпечення підтримки авторських 

колективів з питань розроблення допоміжних 

навчальних матеріалів, робочих зошитів, 

карт, навчально-методичних посібників, 

експериментальних підручників з української 

мови та літератури, хрестоматій, додаткової 

літератури тощо; 

- упровадження та розвиток 

мультилінгвального (багатомовного) 

навчання у закладах області (поліпшення 

навчально-методичної та матеріально-

технічної бази). 

3. Упровадження інтегрованого курсу з 

міжкультурної освіти „Культура 

добросусідства” у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах 

області. 

упродовж року Палько Т.В., 

Ходанич Л.П., 

Рего Г.І. 

4. Реалізація Програми „Ромське населення 

Закарпаття” на 2016 – 2020 роки: 

1. Організація роботи постійних семінарів-

практикумів для керівників навчальних 

закладів (педагогічних працівників) 

навчальних закладів, у яких навчаються діти-

роми. 

2. Забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників навчальних 

закладів області, де навчаються учні ромської 

народності. 

3. Забезпечення підтримки авторських 

колективів у розробці посібників з 

навчальних предметів для початкових класів 

шкіл, де навчаються учні ромської 

народності. 

4. Забезпечення підтримки авторських 

колективів „Культура добросусідства”, 

матеріалів з дитячого фольклору ромів 

включно: 

- укласти збірники текстів з ромського 

фольклору для учнів початкових класів; 

- укласти методичні посібники для вчителів 

початкових класів. 

5. Проведення засідань робочої групи з 

питань організації навчально-виховного 

процесу з дітьми-ромами. 

6. Розроблення програми „Історія ромського 

народу”. 

упродовж року Сергійчук Ю.П.,  

Габода Б.В. 
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ІІІ. Масові педагогічні заходи  

міжнародного і всеукраїнського рівня 

 
№ 

з/п 

Назва  

заходу 

Місце 

проведення 

Термін Відповідаль-

ний 

1.  Участь у Всеукраїнській 

зимовій школі „Геліантус – 

дружнє коло” 

м. Дрогобич, 

Львівська 

область 

11 – 13 

січня 

Гайналій Л.І. 

2.  Участь у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції „Шимон Холлоші 

– яскравий представник 

Нодьбанської школи 

живопису” (До 160-ліття від 

дня народження) 

м. Ужгород, 

Закарпатський 

художній 

інститут 

23 – 24 

лютого 

Ходанич Л.П. 

 

3.  Участь у Міжнародній 

конференції з проблемних 

питань навчання національних 

спільнот  

м. Берегово лютий Герцог Ю.В. 

4.  Участь у Міжнародному 

математичному конкурсі 

„Кенгуру” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

березень, 

грудень 

Петечук В.М., 

Петечук К.М. 

5.  Восьма Міжнародна виставка 

„Сучасні заклади освіти – 

2017” 

м. Київ березень Басараб М.М. 

6.  Участь у роботі оргкомітету  

IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

за місцем 

проведення 

березень – 

квітень 

науково-

педагогічні та 

педагогічні  

працівники 

7.  Міжнародний круглий стіл 

„Проблеми та перспективи 

забезпечення освітніх потреб 

національних меншин” 

м. Ужгород, 

ЗІППО  

березень Баяновська М.Р., 

Габода Б.В. 

 

8.  Участь у IV етапі 

Всеукраїнського молодіжного 

дистанційного бізнес-турніру 

„Стратегія фірми – 2017”  

за місцем 

проведення 

упродовж 

року 

Глюдзик Г.Б. 

9.  Забезпечення реалізації 

дослідно-експериментальної 

роботи Всеукраїнського рівня 

„Розвиток бізнес-освіти в 

Україні як елемент державної 

політики сприяння розвитку 

підприємництва” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Глюдзик Г.Б. 

10.  Участь у Всеукраїнському 

фізичному конкурсі „Левеня”  

м. Ужгород, 

ЗІППО 

квітень, 

грудень 

Гайналій Л.І. 
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11.  Участь у  Міжнародній  

науково-практичній 

конференції „Мистецька 

освіта в європейському 

соціокультурному просторі 

ХХІ століття” 

м. Мукачево,  

МДУ 

квітень Баяновська М.Р. 

 

12.  Участь у Всеукраїнському 

огляді-конкурсі на кращий стан 

фізичного виховання в закладах 

освіти (протягом року) 

за місцем 

проведення 

згідно з 

планом МОН 

України 

Дуб В.І.  

13.  Участь у Міжнародному 

природничому інтерактивному 

конкурсі „Колосок” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

квітень, 

жовтень 

Гордуз Н.О. 

14.  Участь у Міжнародній 

науково-методичній 

конференції „Ерделівські 

читання” 

м. Ужгород  10 – 12 

травня 

Баяновська М.Р. 

15.  ІІ Міжнародна Літня школа 

наукового та педагогічного 

стажування 

Україна –

Словаччина 

червень – 

липень 

Басараб М.М. 

16.  Участь у Всеукраїнському 

семінарі обласних 

координаторів Міжнародного 

математичного конкурсу 

„Кенгуру” 

м. Яремче, 

м. Яблуниця 

липень – 

серпень 

Петечук В.М.,  

Петечук К.М. 

17.  Участь у Всеукраїнському 

семінарі обласних 

координаторів 

Всеукраїнського конкурсу з 

фізики „Левеня” 

м. Яремче червень – 

липень 

Гайналій Л.І. 

18.  Участь у роботі VI 

Міжнародної (ХI) Всеукра-

їнської Школи методичного 

досвіду „Реалізація компетент-

нісного підходу на уроках 

музичного, образотворчого 

мистецтва та інтегрованих 

курсів „Мистецтво”, 

„Художня культура” 

м. Миколаїв червень Жабляк М.Д. 

19.  Участь у Всеукраїнському 

семінарі обласних координа-

торів Міжнародного конкурсу 

з інформатики та комп’ю-

терної вправності „Бобер” 

за місцем 

проведення 

серпень Шаркадій І.В. 

20.  Участь у Всеукраїнському 

конкурсі рукопису підручника 

з української мови для шкіл з 

угорською мовою навчання  

Інститут 

модернізації 

змісту освіти 

серпень Гнаткович Т.Д. 

21.  Участь у Всеукраїнському 

конкурсі рукопису підручника 

з угорської мови для шкіл з 

угорською мовою навчання  

за місцем 

проведення 

згідно з 

планом МОН 

України 

Браун Є.Л. 
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22.  Участь у Всеукраїнських 

науково-методичних заходах 

(конференціях, семінарах) 

за місцем 

проведення 

згідно з 

планом МОН 

України 

науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

інституту 

23.  Участь у масових 

педагогічних заходах 

міжнародного і 

всеукраїнського рівнів, які 

проводяться МОН України 

за місцем 

проведення 

згідно з 

графіком 

науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

інституту 

24.  Організаційно-методичний 

супровід конкурсу „Учитель 

року – 2017” 

за місцем 

проведення 

згідно з 

графіком 

МОН 

України 

науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

інституту  

25.  Організація і проведення ІV 

флеш-моб акції „Молитва за 

Україну” у рамках Всеукра-

їнської освітньої кампанії 

„Голуб миру”, присвяченої 

Міжнародному дню миру 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

21 вересня 

 

Жабляк М.Д. 

 

26.  Участь у Міжнародному 

науково-практичному семінарі 

з питань організації 

навчально-виховного процесу 

в ЗНЗ  з угорською мовою 

навчання 

м. Берегово вересень  Герцог Ю.В. 

27.  Участь в ХІІІ науково-

методичному семінарі 

,,Християнська етика: досвід, 

проблеми, перспективи” 

(спільно з ГО „Інститут 

еколого-релігійних студій” 

ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” та 

Мюнхенським університетом 

ім. Людвіга-Максиміліана) 

м. Ужгород, 

Карпатський 

університет  

ім. А. Волошина 

вересень 

 

Баяновська М.Р. 
 

28.  Участь у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції „Гаврило Глюк і 

Закарпатська школа живопису 

ХХ століття: унікальність, 

мистецьке та духовне 

сприйняття на фоні епохи” (До 

105-ліття від дня народження)  

м. Ужгород, 

Закарпатська 

академія 

мистецтв 

27 – 28 

вересня 

Ходанич Л.П., 

Рего Г.І., 

Ціпле М.Ю. 

29.  Участь у Дев’ятому 

міжнародному фестивалі 

педагогічних інновацій 

м. Черкаси вересень науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

інституту 

30.  Участь у Всеукраїнській 

науково-практичній 

м. Ужгород, 

ДВНЗ „УжНУ” 

жовтень Ходанич Л.П. 
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конференції „Професійні 

інновації у фаховій освіті” 

(кафедра 

педагогіки та 

психології) 

31.  Участь у ІІ Міжобласній 

робочій школі „Формування 

здорового способу життя в 

умовах загальноосвітнього 

навчального закладу: 

методичний аспект” 

м. Херсон, 

КВНЗ 

„Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти” 

14 – 15 

вересня  

 

Сивохоп Я.М., 

Шеян М.О. 

32.  Організація і здійснення 

науково-методичного 

супроводу Міжнародного 

конкурсу з української мови 

ім. П. Яцика, Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Шевченка, 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, 

українознавчої гри „Соняш-

ник”, Міжнародної гри зі 

світової літератури „Sun-

flower”, Всеукраїнського кон-

курсу фахової майстерності 

для вчителів-україністів 

„Соняшник-учитель” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

жовтень – 

березень 

Ходанич Л.П.,  

Гнаткович Т.Д. 

 

33.  Участь у фінальному етапі 

Всеукраїнського турніру з 

географії 

за місцем 

проведення 

жовтень Глюдзик Г.Б. 

34.  Участь у Дев’ятому 

міжнародному Форумі 

„Інноватика в сучасній освіті” 

м. Київ жовтень Басараб М.М. 

35.  Участь в організації і 

проведенні Всеукраїнського 

науково-практичного семінару 

„Створення умов для 

формування світогляду 

дошкільників засобами 

художнього слова у 

полікультурному середовищі” 

Методисти з 

дошкільної 

освіти інститутів 

післядипломної 

педагогічної 

освіти усіх 

регіонів України 

6 – 7 грудня  

згідно з 

планом МОН 

України, 

Інституту 

інноваційних 

технологій і 

змісту освіти  

Палько Т.В. 
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ІV. Наукова діяльність 

1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад  

 
№ 

з/п 

Назва Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Шляхи активізації навчання вчителів у процесі 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

упродовж року Басараб М.М. 

 

 

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових 

 підрозділів закладу 

 
№ 

з/п 

Назва Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Формування професійної компетентності 

педагога засобами ІКТ в процесі викладання 

природничо-математичних дисциплін 

упродовж року кафедра 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 

технологій  

2. Психолого-педагогічні умови формування 

професійної культури педагога в умовах 

післядипломної педагогічної освіти за двома 

підтемами: 

- учитель в умовах трансформаційних 

суспільних процесів; 

- технологічні основи впровадження інновацій у 

полікультурному освітньому просторі 

Закарпаття 

упродовж року кафедра 

педагогіки та 

психології 

3. Активізація навчання вчителів суспільно-

гуманітарних та етико-естетичних дисциплін у 

системі підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів 

упродовж року кафедра 

суспільно-

гуманітарної та 

етико-естетичної 

освіти 

4. Організаційно-педагогічні умови управління 

системою підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів 

упродовж року кафедра 

менеджменту та 

інноваційного 

розвитку освіти 

 

 

3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 

 
№ 

з/п 

 Напрям дослідження  Термін 

виконання 

Викладач 

1.  Науковий супровід дослідно-експериментальної 

роботи в загальноосвітніх навчальних закладах 

області 

упродовж року Басараб М.М. 

2.  Розвиток творчих здібностей школярів. 

Особливості підготовки школярів до 

упродовж року Петечук В.М. 
 



34 

 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

математики 

3.  Гуманістичні цінності сучасної освіти  упродовж року Ходанич Л.П. 

4.  Психологічні проблеми педагогічної діяльності упродовж року Ціпле М.Ю. 

5.  Історія дошкільної педагогіки на Закарпатті  

ХІХ – ХХ ст.: полікультурний аспект 

упродовж року Рего Г.І. 

6.  Рефлексія в духовному саморозвитку вчителя упродовж року Палько Т.В. 

7.  Соціально-психологічна компетентність 

практичного психолога ЗНЗ 

упродовж року Лемак М.В. 

8.  Використання хмарних технологій для створення 

інноваційного середовища регіону  

Формування ІК-компетентності педагога в 

умовах інформаційного суспільства 

упродовж року Орос В.М. 

9.  Формування математичних компетенцій шляхом 

використання ІКТ 

упродовж року Сігетій І.П. 

10.  Значення екологічного виховання молоді як 

інвестиції в сучасну вітчизняну загальноосвітню 

школу 

упродовж року Грабовський О.В. 

11.  Моніторинг реалізації програм, що містять 

здоров’язбережувальний компонент у 

навчальних закладах області 

упродовж року Сивохоп Я.М. 

12.  Формування навичок здорового способу життя 

учнів 6 – 9 класів у процесі спортивно-

краєзнавчої діяльності в умовах позашкільних 

навчальних закладів 

упродовж року Сивохоп Я.М. 

13.  Мотиваційні основи інноваційного розвитку 

освіти 

упродовж року Сивохоп Я.М. 

14.  Запити педагогів щодо підвищення кваліфікації в 

умовах реформування освітньої галузі України 

упродовж року Іваць О.М. 

15.  Інноваційна освітня діяльність упродовж року Химинець В.В. 

16.  Генезис освіти Закарпаття упродовж року Химинець В.В. 

17.  Історичне екскурсознавство в системі 

підвищення кваліфікації педагогів 

упродовж року Офіцинський Р.А. 

18.  Інноваційні технології викладання суспільно-

гуманітарних та етико-естетичних дисциплін 

упродовж року Баяновська М.Р., 

Басараб М.М. 

19.  Розробка та впровадження інтерактивних форм, 

методів навчання і виховання у процесі 

викладання суспільно-гуманітарних та етико-

естетичних дисциплін 

упродовж року Баяновська М.Р., 

Басараб М.М.,  

Ходанич М.М.  

20.  Упровадження народознавства та краєзнавства у 

педагогічну практику 

упродовж року Баяновська М.Р., 

Ходанич П.М. 

21.  Громадянська освіта і виховання 

 

упродовж року Баяновська М.Р., 

Басараб М.М. 

22.  Літературознавчі дослідження в галузі сучасної 

української літератури. 

Проблеми розвитку українського мистецтва та 

мистецької освіти 

упродовж року Ходанич П.М. 

23.  Естетизація виховного середовища як фактор 

формування особистості 

упродовж року Жабляк М.Д. 

24.  Формування мовної компетентності учнів основ-

ної школи у процесі вивчення української мови 

упродовж року Гнаткович Т.Д. 
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4. Експертно-аналітична діяльність:  

 

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм,  

 електронних та технічних засобів навчання тощо  

 
№ 

з/п 

Назва Місце проведення Термін Відповідальний 

1.  Методичний супровід 

експертизи підручника 

„Мистецтво” для учнів 9 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 м. Ужгород упродовж 

року 

Жабляк М.Д. 

2.  Методичний супровід 

експертизи підручників 

для учнів 9 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Турок К.Ю. 

3.  Методичний супровід 

експертизи підручника 

„Література” (угорська та 

світова) для учнів 9 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

угорською мовою 

навчання 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Браун Є.Л. 

4.  Методичний супровід 

завершального етапу 

апробації підручників з 

природничо-

математичних дисциплін 

для 6 класів 

загальноосвітніх 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Бокоч О.С., 

Глюдзик Г.Б., 

Петечук К.М. 

25.  Формування літературної компетентності учнів 

основної школи у процесі вивчення української 

літератури 

упродовж року Опачко О.І. 

26.  Формування предметної компетентності учнів 

основної школи у процесі вивчення історії 

упродовж року Шимон Ю.Ю. 

27.  Іншомовна освіта в полікультурному суспільстві упродовж року Баяновська М.Р. 

28.  Словацька література періоду романтизму упродовж року Баланко В.Й. 

29.  Інноваційна педагогіка, література рідного краю, 

методика викладання української та зарубіжної 

літератури 

упродовж року Ходанич П.М. 

30.  Формування ціннісних орієнтацій дітей 

підліткового віку 

упродовж року Січка В.І. 

31.  Зміст та форми організації позакласної роботи з 

предметів природничо-математичних дисциплін 

упродовж року Хома Н.І. 

32.  Інноваційні підходи до формування здорового 

способу життя в учнів початкових класів 

упродовж року Шеян М.О. 
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навчальних закладів з 

біології, географії, 

математики 

5.  Науковий супровід 

апробації підручників та 

навчальних посібників для 

дошкілля, початкової, 

основної та старшої 

школи, позашкільної 

освіти 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Ходанич Л.П., 

Рего Г.І.,  

Лемак М.В. 

6.  Науково-методичний 

супровід підручника 

„Українська мова: 

Експериментальний 

підручник для 7 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(класів) з навчанням 

угорською мовою  

м. Берегово, 

Берегівський 

район, 

Виноградівський 

район, 

Ужгородський 

район, 

Мукачівський 

район 

упродовж 

року 

Ющук І.П., 

Гнаткович Т.Д., 

Лукач А.Ю., 

Борисова Є.Е., 

Лавер К.М. 

 

 

5. Формування інформаційної 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 Басараб М.М. 

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. 
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V. Навчально-методична діяльність 
 

1. План-графік здійснення підвищення кваліфікації та комплексної 

освітньої підготовки педагогічних працівників 

 
№ 

з/п 

Дата і місце 

проведення 

курсів 

 

Категорії слухачів 

Кількість 

груп 

Відповідальний 

(керівник) 

СІЧЕНЬ  

1. 10.01-03.02 Директори шкіл 2 Лазар І.В. 

2. 10.01-27.01 Педагоги-організатори 1 Сивохоп В.І. 

3. -//- Учителі математики 1 Петечук К.М. 

4. -//- Учителі німецької мови 1 Буксар І.О. 

5. -//- Учителі історії, правознавства 1 Шимон Ю.Ю. 

6. -//- Шкільні бібліотекарі 1 Турок К.Ю. 

7. -//- Керівники гуртків 1 Кузьма В.М. 

8. -//- Учителі  фізичної культури 1 Дуб В.І. 

9. -//- Учителі початкових класів  4 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

10. -//- 

м. Мукачево 

Вихователі ДНЗ 3 Романчак О.О. 

11. 16.01-20.01 

м. Берегово 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

12. 23.01-27.01 

Мукачівський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

 Січень-

травень 

Курси за дистанційною 

формою навчання 

 

 Павлович- 

Іліньо З.В. 

  ЛЮТИЙ   

1. 06.02-03.03 Заступники директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи 

1  Лазар І.В. 

2. -//- Заступники директорів шкіл з 

виховної роботи 

1 Сивохоп В.І. 

3. 06.02-24.02 Учителі української мови та 

літератури 

2 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І. 

4.  Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С. 

5. -//- Учителі математики 1 Петечук К.М. 

6. -//- Учителі хімії 1 Голомб О.М. 

7. -//- Учителі трудового навчання 

(технології) та креслення 

1 Тяскайло Г.І. 

8. -//- Учителі музичного мистецтва 1 Жабляк М.Д. 

9. -//- Учителі предмета ,,Захист 

Вітчизни”, основ здоров’я 

1 Дуб В.І.,  

Сивохоп Я.М. 

10. -//- Керівники гуртків 1 Кузьма В.М. 

11. -//- Практичні психологи    1 Шевчук В.В. 

12. -//- Учителі початкових класів  2 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

13. -//- Вихователі ЗОШ-інтернатів 1 Гаяш О.В. 

14. -//- Вихователі ДНЗ  2 Романчак О.О. 
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15. -//- 

   

Учителі початкових класів шкіл 

з  мовою навчання нацменшин, 

румунської мови 

2 Сергійчук Ю.П. 

16. -//- 

м. Берегово 

Учителі угорської мови та 

літератури 

1 Браун Є.Л. 

17. 27.02-03.03 

м. Мукачево 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

ТРЕНУВАЛЬНІ ЗБОРИ 

  13.02-17.02 - української мови та 

літератури 

- німецької мови 

- французької мови 

- історії 

- фізики 

- екології 

- економіки 

- інформаційних 

технологій 

- румунської мови та 

літератури 

- угорської мови та 

літератури 

  

  20.02-24.02 - англійської мови 

- правознавства 

- математики 

- астрономії 

- хімії 

- біології 

- географії 

- інформатики 

- трудового навчання 

(технології) 

- російської мови та 

літератури 

  

БЕРЕЗЕНЬ 

1. 06.03- 24.03 Учителі зарубіжної літератури, 

російської мови 

2 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І. 

2. -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С. 

3. -//- Учителі історії, правознавства 1 Шимон Ю.Ю. 

4. -//- Учителі математики 1 Петечук К.М. 

5. -//- Учителі інформатики 1 Шаркадій І.В. 

6. -//- Учителі фізики та астрономії  1 Гайналій Л.І. 

7. -//- Учителі біології та екології 1 Бокоч О.С. 

8. -//- Учителі географії та економіки 1 Глюдзик Г.Б. 

9. -//- Шкільні бібліотекарі 1 Турок К.Ю. 

10. -//- Вихователі  ГПД 2 Гаяш О.В. 

11. -//- Учителі  образотворчого 

мистецтва  
1 Жабляк М.Д. 

12. -//- Учителі початкових класів  2 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

13. -//- Вихователі ДНЗ  2 Романчак О.О. 
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14. -//- Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І. 

15. -//- 

м. Берегово 

Директори шкіл, заступники 

директорів шкіл з навчально-

виховної роботи, педагоги-

організатори 

1 Габода Б.В., 

Лазар І.В. 

 

16. -//- 

м. Берегово 

Учителі початкових класів шкіл 

з  угорською мовою навчання, 

вихователі ГПД 

1 Сергійчук Ю.П. 

17. 27.03-31.03 Семінар-тренінг ,,Навички 

кризового консультування та 

розвиток психосоціальної 

стійкості до стресу у дітей” 

1 Шевчук В.В., 

Січка В.І. 

18. 28.03-30.03 Навчання учителів початкових 

класів до викладання курсу 

,,Інформатика у 2 класі”; 

,,Інформатика у 3 класі”  

1 

 

 

1 

Орос В.М., 

Гордуз Н.О. 

19. 06.03-10.03 

Виноградів- 

ський район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

20. 20.03-24.03 

Воловецький 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

КВІТЕНЬ 

1. 03.04-28.04 Заступники директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи 

2 Лазар І.В. 

2. 03.04-21.04 Педагоги-організатори 1 Сивохоп В.І. 

3. -//- Учителі української мови та 

літератури 

2 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І. 

4. -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С. 

5. -//- Учителі біології, екології 1 Бокоч О.С. 

6. -//- Учителі хімії 1 Голомб О.М. 

7. -//- Учителі початкових класів  2 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

8. -//- Завідувачі ДНЗ 1 Романчак О.О. 

9. -//- Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І. 

10. -//- 

м. Берегово 

Учителі математики, фізики, 

інформатики 

1  Попович Е.Б.          

11. 03.04-07.04 

Тячівський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

12. 18.04-21.04 

Рахівський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

 Квітень-

серпень 

Курси за дистанційною 

формою навчання 

 Павлович- 

Іліньо З.В. 

ТРАВЕНЬ 

1.  15.05-02.06 Учителі української мови та 

літератури 

1 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І. 

2. -//- Учителі історії, правознавства 1 Шимон Ю.Ю. 

3. -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С. 

4. -//- Учителі німецької мови 1 Буксар І.О. 
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5. -//- Учителі математики 1 Петечук К.М. 

6. -//- Учителі фізики та астрономії  1 Гайналій Л.І. 

7. -//- Учителі трудового навчання 

(технології) та креслення 

1 Тяскайло Г.І. 

8. -//- Вихователі  ГПД 2 Гаяш О.В. 

9. -//- Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О. 

10. -//- 

м. Берегово 

Учителі географії, історії, 

правознавства  

1 Маргітич М.А., 

Глюдзик Г.Б. 

 ЧЕРВЕНЬ 

1.  05.06-23.06 Учителі математики 1 Петечук К.М. 

3. -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С. 

4. -//- Шкільні бібліотекарі 1 Турок К.Ю. 

5. -//- Учителі початкових класів  2 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

6. -//- Керівники гуртків 1 Кузьма В.М. 

7. -//- 

м. Берегово 

Учителі біології, екології, хімії 1 Габода Б.В.  

8. -//- 

м. Берегово 

Учителі української мови та 

літератури 

1 Опачко О.І., 

Маргітич М.А. 

9. -//- 

м. Берегово 

Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О. 

10. -//- 

м. Берегово 

Учителі початкових класів шкіл 

з угорською мовою навчання 

2 Сергійчук Ю.П. 

11. 13.06-15.06 Навчання учителів початкових 

класів до викладання курсу 

,,Інформатика у 4 класі” 

1 

 

 

Орос В.М., 

Гордуз Н.О. 

12. 05.06-09.06 

Міжгірський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

СЕРПЕНЬ 

1. 07.08-24.08 Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С. 

2. -//- Учителі початкових класів  2 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

3. -//- Учителі інклюзивного 

навчання, логопеди  

2 Гаяш О.В. 

4. 14.08-18.08 Навчання щодо впровадження 

спецкурсу ,,Фінансова 

грамотність” 

1 Глюдзик Г.Б. 

 Серпень-

грудень 

Курси за дистанційною 

формою навчання 

 Павлович- 

Іліньо З.В. 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. 04.09-22.09 Педагоги-організатори 1 Сивохоп В.І. 

2. -//- Учителі математики 1 Петечук К.М. 

3. -//- Учителі фізики та астрономії  1 Гайналій Л.І. 

4. -//- Учителі географії та економіки   1 Глюдзик Г.Б. 

5. -//- Учителі біології, екології 1 Бокоч О.С. 

6. -//- Учителі української мови та 

літератури 

2 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І.  

7. -//- Учителі французької мови 1 Рацюк О. І. 

8. -//- Учителі історії, правознавства 1 Шимон Ю.Ю. 
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9. -//- Вихователі ГПД 2 Гаяш О.В. 

10. -//- Учителі музичного мистецтва, 

художньої культури 

1 Жабляк М.Д. 

11. -//- Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О. 

12. -//- Практичні психологи 1 Шевчук В.В. 

13. 25.09-29.09 Навчання педагогічних 

працівників класів (груп) 

інклюзивного навчання  

1 Гаяш О.В. 

14. 11.09-15.09 

Великоберез- 

нянський район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

15. 18.09-22.09 

Іршавський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

16. 25.09-29.09 

 м. Ужгород 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

 ЖОВТЕНЬ 

1. 02.10-27.10 Директори шкіл 1 Лазар І.В. 

2. -//- Заступники директорів шкіл з 

виховної роботи 

1 Сивохоп В.І. 

3. 02.10-20.10 Учителі математики 1 Петечук К.М. 

4. -//- Учителі інформатики 1 Шаркадій І.В. 

5. -//- Учителі географії та економіки   1 Глюдзик Г.Б. 

6. -//- Учителі хімії 1 Голомб О.М. 

7. -//- Учителі зарубіжної літератури, 

російської мови 

2 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І. 

8. -//- Учителі німецької мови 1 Буксар І.О. 

9. -//- Учителі історії, правознавства 1 Шимон Ю.Ю. 

10. -//- Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І. 

11. -//- Керівники гуртків 1 Кузьма В.М. 

12. -//- Учителі початкових класів  2 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

13. -//- Вихователі ДНЗ 2 Романчак О.О. 

14. -//- 

Ужгородська 

спеціальна 

загальноосвіт-

ня школа-

інтернат І – ІІІ 

ступенів   

Учителі-дефектологи 1 Гаяш О.В. 

15. 02.10-06.10 

Берегівський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

1 Тяскайло Г.І. 

16. 09.10-13.10 

Хустський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

17. 23.10-27.10 

 

Тячівський 

район 

 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 
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 ЛИСТОПАД 

1. 30.10-24.11 Заступники директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи 

1 Лазар І.В. 

2. 30.10-17.11 Учителі математики 1 Петечук К.М. 

3. -//- Учителі інформатики 1 Шаркадій І.В. 

4. -//- Учителі біології, екології 1 Бокоч О.С. 

5. -//- Учителі української мови та 

літератури 

1 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І. 

6. -//- Учителі англійської мови 1 Тріфан М.С. 

7. -//- Учителі фізичної культури 1 Дуб В.І. 

8. -//- Учителі трудового навчання 

(технології) та креслення 

1 Тяскайло Г.І. 

9. -//- Учителі початкових класів  2 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

10. -//- Вихователі ЗОШ-інтернатів 1 Гаяш О.В. 

11. -//- Завідувачі ДНЗ 1 Романчак О.О. 

12.  20.11-24.11 

Свалявський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

1 Тяскайло Г.І. 

13. 27.11-01.12 

Перечинський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

1 Тяскайло Г.І. 

 

ГРУДЕНЬ 

1. 27.11-15.12 Учителі української мови та 

літератури 

2 Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І.  

2. -//- Учителі історії та правознавства 1 Шимон Ю.Ю. 

3. -//- Учителі математики 1 Петечук К.М. 

4. -//- Практичні психологи  1 Шевчук В.В. 

5. -//- Учителі початкових класів  2 Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

6. -//- Вихователі ДНЗ 1 Романчак О.О. 

7.  04.12-08.12 

Ужгородський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

1 Тяскайло Г.І. 

8.  11.12-15.12 

Мукачівський 

район 

Навчання посадових осіб з 

охорони праці 

2 Тяскайло Г.І. 

 

УПРОДОВЖ РОКУ 

Короткотривале навчання на базі навчальних закладів міст і районів області в межах 

кредитно-модульної системи відповідно до запитів місцевих органів управління освітою) 
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2. Методичне забезпечення навчального процесу 

 
№ 

з/п 

Питання, 

що вивчається 

Адреса 

вивчення 

Термін Відповідальний 

1.  Науково-методичне 

забезпечення викладання 

української мови і 

літератури в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах та 

школах з угорською 

мовою навчання: 

методичні рекомендації 

щодо оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 5 – 9 (10 – 11) класів 

з української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури, програми, 

підручники, календарно-

тематичне планування, 

структурно-тематичні 

схеми, програми 

факультативних курсів для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(класів) з української мови 

(5 – 9) і української 

літератури (5 – 11) 

Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І., 

Ходанич П.М. 

2.  Надання методичної 

допомоги педагогічним 

працівникам навчальних 

закладів  

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

науково-

педагогічні 

працівники 

інституту 

3.  Оновлення бази 

презентаційних матеріалів 

для педагогічних 

працівників  

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

науково-

педагогічні 

працівники 

інституту 

4.  Науково-методичний 

супровід за регіональною 

програмою „Історія 

рідного краю (Закарпаття з 

найдавніших часів до 

початку ХХІ ст.) 7 – 11 

класи” Програма курсу за 

вибором для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(авт. Шимон Ю., Щерба І.) 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Шимон Ю.Ю. 
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5.  Науково-методичний 

супровід за регіональною 

програмою „Історія 

угорського  

народу” для учнів 7 – 9 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

угорською мовою 

навчання (авт. Васько В.І., 

Недбал К.П.)  

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Шимон Ю.Ю., 

Маргітич М.А. 

6.  Науково-методичний 

супровід за регіональною 

програмою „Історія 

угорського народу” для 

учнів 7 – 11 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів та 

шкіл нового типу з 

угорською мовою 

навчання (авт. 

Коприви А.М., Семак-

Найбауер М.М.) 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Шимон Ю.Ю., 

Маргітич М.А. 

7.  Науково-методичний 

супровід за регіональною 

програмою „Українська 

мова.  

5 – 9 класи. Програма з 

поглибленим вивченням 

української мови для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(класів) з угорською 

мовою навчання” (авт.  

Т. Гнаткович, А. Лукач) 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І. 

8.  Формування банку завдань 

олімпіади з біології 

(творча група вчителів 

біології шкіл, де навчання 

ведеться угорською 

мовою) 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Бокоч О.С. 

9.  Надання методичної 

допомоги педагогічним 

працівникам, які беруть 

участь в науковому 

проекті „Інтелект 

України” 

Ужгородська 

загальноосвітня 

школа І – ІІІ 

ступенів № 20 – 

ліцей „Лідер” 

Ужгородської 

міської ради 

Закарпатської 

області 

упродовж 

року 

Гордуз Н.О. 
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10.  Надання методичної 

допомоги вчителям, які 

здійснюють апробацію 

підручників з природничо-

математичних дисциплін 

для 6 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

біології, географії, 

математики 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Бокоч О.С., 

Глюдзик Г.Б., 

Петечук К.М. 

11.  Вивчення системи роботи 

щодо реалізації завдань  

біологічної та екологічної 

загальної середньої освіти 

у новостворених 

територіальних громадах 

(Вільховецька громада, 

Тячівська громада) 

м. Тячів квітень Бокоч О.С. 

12.  Створення електронної 

бібліотеки для навчально-

методичного забезпечення 

суспільно-гуманітарних, 

етико-естетичних та 

природничо-математичних 

дисциплін 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

науково-

педагогічні 

працівники 

кафедр 

13.  Консультування щодо 

спільної діяльності з 

Інститутом еколого-

релігійних студій при 

ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” 

з виявлення шляхів та 

можливостей екологічного 

виховання, навчання та 

просвітництва в різних 

соціальних інститутах 

(дошкільні заклади, 

школи, виші, церква, 

суспільні об’єднання) 

м. Ужгород упродовж 

року 

Бокоч О.С. 

14.  Консультування 

методичних служб області 

щодо організації та 

проведення 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із 

навчальних предметів та 

конкурсу „Учитель року” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Райхель Г.Є. 

 



46 

 

15.  Консультації щодо 

планування роботи 

методичних кабінетів на 

2017/2018 н.р. 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Лазар І.В., 

Немеш В.І., 

Райхель Г.Є., 

Сивохоп В.І., 

Турок К.Ю.,  

Жабляк М.Д. 

16.  Консультування 

заступників директорів  

загальноосвітніх шкіл з 

організації інклюзивного 

навчання 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Гаяш О.В. 

17.  Методичний супровід 

реалізації нових програм з 

корекційно-розвиткових 

занять для дітей з 

особливими освітніми 

потребами  

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

упродовж 

року 

Гаяш О.В. 

 

 

3. Перспективний педагогічний досвід 
 

№ 

з/п 

Назва Учасники Термін 

 

Відповідаль-

ний 

1.  Узагальнення та поширення 

досвіду вчителя біології 

Галац В.В. „Екологічне 

виховання учнів шляхом 

упровадження знань зі 

збереження біорізноманіття 

на прикладі місцевого 

матеріалу” 

Дубівська 

ЗОШ І – ІІ ст. № 1 

Тячівського району 

упродовж 

року 

Бокоч О.С. 

2.  Узагальнення та поширення 

досвіду вчителя біології 

Стеців Л.Є. „Використання 

інтерактивних методів при 

вивченні біології” 

Класична гімназія 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

 

упродовж 

року 

Бокоч О.С. 

3.  Поширення досвіду вчителя 

біології Головчук О.І. з 

теми  „Впровадження 

проектної діяльності при 

вивченні біології та 

екології” 

Лужанська  

ЗОШ І – ІІІ ст. 

упродовж 

року 

Бокоч О.С. 

4.  Поширення досвіду АТМ  

учителів хімії, (керівник 

Мелеганич О.Д.) 

„Використання сучасних 

ІК-технологій на уроках 

хімії” 

Іршавська  

ЗОШ І – ІІІ ст. №1 

упродовж 

року 

Голомб О.М. 

5.  Поширення досвіду роботи 

методиста РМК відділу 

освіти Виноградівської 

райдержадміністрації 

методичний кабінет  

управління освіти, 

молоді та спорту 

Виноградівської 

упродовж 

року 

Голомб О.М. 
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Гасич О.П. „Забезпечення 

виконання практичної 

складової курсу хімії” 

райдержадміністрації 

6.  Вивчення досвіду роботи 

вчителя хімії, призера 

Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року” Ганич О.В. 

„Сучасні форми та методи 

роботи на уроках хімії та в 

позаурочний час – дієвий 

засіб активізації 

пізнавальної діяльності 

учнів” 

Сторожницька  

ЗОШ І – ІІІ ст. 

Ужгородської 

районної ради 

упродовж 

року 

Голомб О.М. 

7.  Вивчення досвіду роботи 

вчителя географії Гравс О.І. 

„Створення оптимального 

психологічного клімату та 

навчального простору для 

формування в учнів 

критичного мислення на 

уроках географії” 

Мукачівська  

ЗОШ І – ІІІ ст. №11 

упродовж 

року 

Глюдзик Г.Б. 

 

8.  Вивчення досвіду роботи 

учителя географії  

Шпак А.В. „Особливості 

впровадження колективно-

групових інтерактивних 

технологій екологічного 

виховання учнів на уроках 

фізичної географії” 

Багатопрофільний 

ліцей „Лідер” – 

ЗОШ І – ІІІ ст. №20 

Ужгородської міської 

ради 

упродовж 

року 

Глюдзик Г.Б. 

 

9.  Вивчення та узагальнення 

досвіду роботи 

педагогічного колективу 

„Формування світогляду 

дошкільників засобами 

художнього слова в 

інтегрованому просторі 

ДНЗ” 

Мукачівський 

дошкільний 

навчальний заклад 

№23 Мукачівської 

міської ради 

упродовж 

року 

 

Майор Н.С., 

Романчак О.О. 

10.  Узагальнення та 

поширення досвіду роботи 

вчителя фізики Бачкая О.Г. 

„Розробка та використання 

анімаційних моделей для 

формування творчої 

особистості на уроках 

фізики” 

Хустська  

гімназія-інтернат 

упродовж 

року 

Гайналій Л.І. 

11.  Узагальнення та поширення 

досвіду роботи вчителя 

математики  

Кушніренко І.Ю. „Розвиток 

творчих здібностей 

школярів на уроках 

математики” 

Мукачівська  

спеціалізована школа 

І – ІІІ ст. №16 з 

поглибленим 

вивченням окремих 

предметів та курсів 

упродовж 

року 

Петечук К.М. 
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12.  Узагальнення та поширення 

досвіду роботи вчителя 

математики Козенюк Р.В. 

„Вивчення математики в 

умовах профілізації школи”  

Іршавська  

гімназія 

упродовж 

року 

Петечук К.М. 

13.  Поширення досвіду роботи 

вчителя Русин Е.М. 

„Практична складова 

трудового навчання – 

основа формування 

компетенцій школярів” 

Ужгородська 

загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

№8 Ужгородської 

міської ради 

Закарпатської області 

упродовж 

року 

Тяскайло Г.І. 

14.  Вивчення досвіду роботи  

Худанич Н.І., лауреата ІІІ 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу „Учитель року” у 

номінації „Трудове 

навчання”, „Активізація 

творчої діяльності учнів на 

уроках трудового навчання 

та у позакласній роботі” 

Чопська 

загальноосвітня 

школа І – ІІІ 

ступенів 

№1 Чопської 

міської ради 

 

упродовж 

року 

Тяскайло Г.І. 

15.  Вивчення досвіду роботи 

переможця ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних 

працівників позашкільних 

навчальних закладів 

„Джерело творчості” у 

номінації „Хореографія” 

керівника гуртків 

Хустського ЦПР  

Черленяк В.Й.  

Хустський районний 

центр позашкільної 

роботи 

 

упродовж 

року 

Кузьма В.М. 

16.  Узагальнення та поширення 

досвіду роботи керівників 

гуртків Іршавської 

районної станції юних 

туристів з питань 

патріотичного виховання 

підростаючого покоління 

засобами туристсько-

краєзнавчих заходів  

Іршавська районна 

станція юних туристів 

упродовж 

року 

Кузьма В.М. 

17.  Узагальнення та поширення 

досвіду роботи вчителя 

Грохольського В.О. 

„Використання 

нестандартного обладнання 

при вивченні технічних 

елементів у волейболі” 

Оноківська 

ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Ужгородської 

районної ради 

 

упродовж 

року 

Дуб В.І. 

18.  Узагальнення та поширення 

перспективного 

педагогічного досвіду  

Курті І.І., учителя німецької 

мови Сюртівської ЗОШ  

Сюртівська  

ЗОШ І – ІІІ ст. 

Ужгородської 

районної ради 

упродовж 

року 

Баяновська М.Р. 
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І – ІІІ ст. Ужгородської 

районної ради 

19.  Узагальнення та поширення 

перспективного 

педагогічного досвіду 

Івашковича В.В., учителя 

образотворчого мистецтва 

Свалявської  

ЗОШ І – ІІІ ст. № 3 

Свалявська 

ЗОШ І – ІІІ ст. № 3 

упродовж 

року 

Ходанич П.М.,  

Жабляк М.Д. 

20.  Узагальнення та поширення 

досвіду роботи музичного 

керівника Боронявського 

ДНЗ Шваньо М.М. 

Боронявський ДНЗ 

Боронявської 

сільської ради 

Хустського р-ну 

Закарпатської області 

упродовж 

року 

Баяновська М.Р.,  

Жабляк М.Д. 

21.  Узагальнення та поширення  

досвіду роботи вчителя 

образотворчого мистецтва, 

мистецтва, художньої 

культури Папіш Л.В. 

„Інтерпретація мистецьких 

творів як засіб духовного 

розвитку дитини, 

збагачення її духовного 

світу”  

Мукачівська  

ЗОШ І – ІІІ ст. №1  

ім. О.Пушкіна 

упродовж 

року 

Жабляк М.Д. 

22.  Узагальнення досвіду 

вчителя роботи 

Дрогобецької Н.І. 

„Формування в учнів 

національної свідомості 

засобами народної 

творчості” 

Мукачівський 

навчально-виховний 

комплекс „ДНЗ – 

ЗОШ І ступеня – 

гімназія” 

Мукачівської  

міської ради  

Закарпатської 

області 

упродовж 

року 

Кірик М.Ю. 

23.  Узагальнення досвіду 

роботи  учителя початкових 

класів Репки Е.М. 

„Формування критичного 

мислення у молодших 

школярів” 

Ужгородська 

загальноосвітня 

школа І ступеня №1  

Ужгородської  

міської ради 

упродовж 

року 

Гордуз Н.О. 

24.  Вивчення досвіду роботи 

Савко О.В., методиста з 

виховної роботи з питань 

впровадження сучасних 

підходів до методичної 

роботи 

відділ освіти 

Великоберезнянської 

РДА 

упродовж 

року 

 

Сивохоп В.І. 
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4. Навчально-методичні, наукові семінари, наради, конференції, школи 

фахової майстерності, тренінги тощо 
 

№ 

з/п 

Назва заходу 

Тема семінару 

Категорії  

учасників 

Місце 

проведення 

Відпові-

дальний 

СІЧЕНЬ 

1.  Провести інструктивно-

практичний вебінар з питань 

організації та проведення 

Міжнародного 

математичного конкурсу 

„Кенгуру – 2017” та 

Всеукраїнського фізичного 

конкурсу „Левеня – 2017” 

Районні (міські) 

координатори 

конкурсів 

„Кенгуру – 2017” та 

„Левеня – 2017” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Петечук В.М. 

 

2.  Організувати тематичну 

дискусію „Літературне 

краєзнавство в системі 

позакласної виховної 

роботи” 

Педагоги-організатори м. Ужгород, 

ЗІППО 

Ходанич П.М. 

 

3.  Провести науково-практичну 

конференцію „Роль і місце 

шкільної бібліотеки в 

інформаційному суспільстві” 

Шкільні бібліотекарі м. Ужгород, 

ЗІППО 

Турок К.Ю. 

 

4.  Провести інструктивно-

методичну нараду щодо 

організації роботи 

пришкільних мовних таборів 

у рамках проекту  

Go Camps – 2017 

Керівники команд м. Ужгород, 

ЗІППО 

Тріфан М.С. 

 

5.  Організувати семінар-

практикум для учасників 

проекту PRO FLE. 

Планування сучасного уроку 

французької мови (рефлексія 

над модулем 1) 

Учасники проекту 

PRO FLE 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Рацюк О.І. 

6.  Провести науково-

методичний семінар 

„Сучасні технології у 

формуванні економічної 

компетентності 

дошкільників” 

Педагоги,  

вихователі-методисти 

дошкільних 

навчальних закладів 

Мукачівської міської 

ради 

м. Мукачево, 

ДНЗ №20 

Романчак О.О. 

7.  Організувати роботу 

педагогічної майстерні 

„Особливості розв’язування 

задач із стереометрії з 

використанням ІКТ” 

 Учителі математики м. Ужгород, 

ЗІППО 

Сігетій І.П.  

 

8.  Провести інструктивно-

методичну нараду 

„Особливості розв’язування 

задач з астрономії та робота 

з картою зоряного неба” 

Керівники команд м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Гайналій Л.І. 
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9.  Провести  нараду з питань 

реєстрації на ЗНО – 2017 

Відповідальні за ЗНО 

в містах/районах 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Павлович-

Іліньо З.В. 

ЛЮТИЙ 

10.  Провести науково-практичну 

конференцію „Сучасний 

навчальний заклад: стан, 

проблеми, перспективи” 

Заступники директора 

з навчально-виховної 

роботи 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Лазар І.В. 

 

11.  Організувати круглий стіл 

„Сучасні 

здоров’язбережувальні 

технології в навчально-

виховному процесі ЗНЗ” 

Заступники директора 

з виховної роботи 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Сивохоп В.І. 

 

12.  Провести інструктивно-

методичну нараду за 

підсумками проведення ІІ 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу „Шкільна 

бібліотека” 

Педагогічні 

працівники 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Турок К.Ю. 

13.  Провести науково-практичну 

конференцію „Шляхи 

активізації пізнавальної 

діяльності учнів на уроках 

математики” 

 Учителі математики м. Ужгород, 

ЗІППО 

Петечук В.М. 

 

14.  Організувати майстер-клас 

„Розв’язування задач на 

суміші за квадратом 

Пірсона” 

 Учителі хімії м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

15.  Провести науково-практичну 

конференцію „Проблеми 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів” 

Учителі хімії м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

 

16.  Провести тренінг 

„Використання ресурсів 

мережі Інтернет у 

проведенні сучасного уроку 

хімії” 

Учителі хімії м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

17.  Провести науково-практичну 

конференцію „Збереження 

народних традицій регіону 

засобами впровадження 

народних ремесел на уроках 

трудового навчання та в 

позашкільній роботі” 

Учителі трудового 

навчання (технологій) 

та керівники гуртків 

позашкільних 

навчальних закладів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Тяскайло Г.І. 

 

18.  Провести конференцію 

„Профілактична робота з 

протидії торгівлі людьми в 

навчальних закладах” 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Шевчук В.В. 

19.  Організувати семінар-

практикум „Формування 

національно-патріотичної 

свідомості дітей 

дошкільного віку”   

Вихователі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Майор Н.С. 
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20.  Організувати майстер-клас 

„Використання елементів 

ужгородського 

декоративного розпису на 

заняттях образотворчого 

мистецтва в дошкільних 

закладах” 

Вихователі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Романчак О.О. 

 

21.  Організувати семінар-

практикум  „Адаптація та 

соціалізація дітей у 

навчально-виховному 

процесі школи-інтернату” 

 

Вихователі 

загальноосвітніх  

шкіл-інтернатів 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Гаяш О.В. 

БЕРЕЗЕНЬ 

22.  Провести науково-практичну 

конференцію „Новітня 

українська література 

Закарпаття в контексті курсу 

література рідного краю” 

(До 100-ліття з дня 

народження поета 

А.Патруса-Карпатського) 

Науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Баяновська М.Р. 

 

 

23.  Організувати майстер-клас 

„Сучасні форми та методи 

роботи на уроках 

образотворчого мистецтва” 

Учителі  

образотворчого 

мистецтва 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Жабляк М.Д. 

 

24.  Провести науково-практичну 

конференцію „Роль і місце 

шкільної бібліотеки в 

інформаційному суспільстві” 

Шкільні бібліотекарі м. Ужгород, 

ЗІППО 

Турок К.Ю. 

 

25.  Організувати майстер-клас  

„Демонстраційний 

експеримент на уроках 

фізики в 7 – 9 класах” 

Учителі фізики  

та астрономії 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гайналій Л.І. 

 

26.  Організувати тренінг 

„Сучасний урок із 

використанням ресурсів 

мережі Інтернет” 

Учителі фізики  

та астрономії 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гайналій Л.І. 

27.  Провести науково-практичну 

конференцію „Сучасний 

стан і тенденції розвитку 

математики” 

 Учителі математики м. Ужгород, 

ЗІППО 

Петечук В.М. 

 

28.  Організувати майстер-клас 

„Основні можливості 

застосування хмарних 

технологій у навчальному 

процесі” 

Учителі інформатики м. Ужгород,  

ЗІППО 

Шаркадій І.В. 

 

29.  Провести науково-практичну 

конференцію „Формування 

екологічної компетентності 

учнів у навчально-

Учителі географії та 

економіки 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 
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виховному процесі з 

географії та у позаурочний 

час”  

30.  Організувати круглий стіл 

„Національно-патріотичне 

виховання як складова 

навчально-виховного 

процесу з географії в школі” 

Учителі географії та 

економіки 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

 

31.  Провести школу 

педагогічної майстерності 

„Самоосвіта як основа 

підвищення фахової 

компетентності вчителя 

географії та економіки” 

Учителі географії та 

економіки 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

32.  Провести  семінар-тренінг 

для вчителів ЗНЗ області, які 

викладають курс за вибором 

„Фінансова грамотність” у 2 

– 10 класах 

Учителі економіки м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

33.  Організувати круглий стіл 

„Упровадження нових 

програм з географії  

(6 – 8 та 9 класи): основні 

виклики та шляхи їх 

подолання”  

Педагогічні 

працівники 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

34.  

                                               

Провести науково-практичну 

конференцію  

„STEM-технології як вимога 

сучасної біологічної та 

екологічної освіти” 

Учителі біології та 

екології 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Бокоч О.С. 

35.  Провести науково-практичну 

конференцію „Вплив 

сучасних ігрових засобів на 

формування особистості 

дітей дошкільного віку” 

Вихователі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Романчак О.О. 

36.  Організувати круглий стіл 

„Творчі ігри – засіб 

освітнього впливу на дитячу 

особистість” 

Вихователі ДНЗ м. Ужгород, 

ЗІППО 

Романчак О.О. 

37.  Взяти участь у нараді з 

питань пробного тестування  

ЗНО – 2017 

Відповідальні за ЗНО 

в містах/районах 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Павлович-

Іліньо З.В. 

38.  Провести семінар-практикум 

„Форми і методи організації 

роботи групи продовженого 

дня” 

Вихователі груп 

продовженого дня  

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гаяш О.В. 

39.  Провести школу 

педагогічної майстерності 

„Самоосвіта як основа 

підвищення професійно-

фахової компетентності 

вчителя трудового навчання” 

Учителі, які 

викладають трудове 

навчання (технології) 

та креслення не за 

спеціальністю 

м. Ужгород, 

ЗІППО  

Тяскайло Г.І. 
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40.  Провести інструктивно-

методичний семінар 

„Принципи іннова-ційності 

та компетентності в 

управлінні позашкільним 

навчальним закладом і шляхи 

їх реалізації” 

Директори 

позашкільних 

навчальних закладів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Кузьма В.М. 

КВІТЕНЬ 

41.  Підготувати авторські 

майстер-класи за участю 

керівників та авторів 

наукового проекту „Інтелект 

України” 

Учителі початкових 

класів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гордуз Н.О. 

42.  Провести тематичну 

дискусію „Літературне 

краєзнавство в системі 

позакласної виховної 

роботи” 

Педагоги-

організатори 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Сивохоп В.І. 

 

43.  Провести інструктивно-

методичний семінар 

„Формування системи 

національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді 

в умовах сучасної школи” 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Сивохоп В.І. 

44.  Провести обласну науково-

практичну конференцію, 

присвячену 120-річчю  

В. Ґренджі-Донського 

„Постать Василя  

Ґренджі-Донського в 

культурно-освітньому 

розвитку Закарпаття першої 

половини ХХ століття” 

Учителі української 

мови і літератури 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Ходанич Л.П. 

45.  Провести науково-

практичний семінар 

„Особливості викладання 

математики з використанням 

ІКТ” 

Учителі математики м. Берегово Петечук В.М. 

 

46.  Організувати майстер-клас 

„Розв’язування задач на 

суміші за квадратом Пірсона” 

Учителі хімії 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

47.  Взяти участь у нараді з 

питань тестування ЗНО – 

2017 

Відповідальні за ЗНО 

в районах (містах), 

відповідальні за 

пункти тестування 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Павлович-

Іліньо З.В. 

48.  Організувати круглий стіл 

для вчителів іноземної мови 

„Нова українська школа: 

завдання, концепція, 

виклики для вчителя 

іноземної мови” 

 

Учителі іноземної 

мови 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Тріфан М.С. 
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49.  Провести науково-практичну 

конференцію 

„Дослідницький метод 

навчання у викладанні хімії” 

Учителі хімії м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М.  

50.  Організувати тренінг 

„Використання ресурсів 

мережі Інтернет у 

проведенні сучасного уроку 

хімії” 

Учителі хімії м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М.  

51.  Провести науково-

методичний семінар 

„Особливості розв’язування 

задач підвищеної складності 

з інформатики та 

інформаційних технологій” 

 Учителі математики м. Ужгород Орос В.М. 

 

52.  Провести науково-

методичний семінар-

практикум „Забезпечення 

принципу наступності між 

дошкільною та початковою 

ланками освіти з 

формування мовленнєвої 

компетентності дітей” 

Завідувачі ДНЗ, 

учителі початкових 

класів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Гордуз Н.О. 

 

53.  Провести інструктивно-

методичний семінар 

„Сучасні технології у 

формуванні логіко-

математичної 

компетентності дітей 

дошкільного віку” 

Педагогічні 

працівники, 

завідувачі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Романчак О.О. 

54.  Організувати V регіональний   

міжвузівський науково-

методичний семінар 

„Використання краєзнавчих 

матеріалів у процесі 

викладання суспільно-

гуманітарних та етико-

естетичних дисциплін”  

Науково-педагогічні 

працівники ВНЗ 

області, учителі 

суспільно-

гуманітарних та 

етико-естетичних 

дисциплін 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Баяновська М.Р. 

55.  Провести школу 

педагогічної майстерності 

„Самоосвіта як основа 

підвищення професійно-

фахової компетентності 

вчителя трудового 

навчання” 

Учителі, які 

викладають трудове 

навчання (технології) 

та креслення не за 

спеціальністю 

м. Ужгород, 

ЗІППО  

Тяскайло Г.І. 

ТРАВЕНЬ 

56.  Організувати круглий стіл 

„Модернізація змісту 

початкової освіти в рамках 

вимог „Нової української 

школи” 

 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гордуз Н.О. 
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57.  Провести школу 

педагогічної майстерності 

„Демонстраційний 

експеримент на уроках 

фізики” 

Учителі фізики та 

астрономії 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гайналій Л.І. 

58.  Організувати тренінг 

„Використання хмарних 

технологій на уроках 

фізики” 

Учителі фізики та 

астрономії 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Хома Н.І. 

 

59.  Провести науково-

практичний семінар 

„Національно-патріотичне 

виховання учнів загальноос-

вітніх навчальних закладів 

засобами декоративно-

ужиткового мистецтва” 
 

Учителі трудового 

навчання (технологій) 

та креслення 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Тяскайло Г.І. 

60.  Провести науково-

методичний семінар 

„Особливості вивчення 

краєзнавчих матеріалів на 

уроках географії та історії в 

умовах полінаціонального та 

полікультурного середовища 

Берегівщини” 

Учителі географії та 

історії 

м. Берегово 

 

Шимон Ю.Ю. 

61.  Провести семінар-практикум 

„Пізнавально-розвивальні 

заняття в групі 

продовженого дня  як 

важлива умова всебічного 

розвитку особистості” 

Вихователі груп 

продовженого дня 

(під час проведення 

курсової підготовки) 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гаяш О.В. 

62.  Організувати фахову 

дискусію „Роль трудового 

навчання в національно-

культурному становленні 

молоді” 

Учителі трудового 

навчання (технологій) 

та креслення 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Тяскайло Г.І. 

63.  Провести науковий 

кафедральний семінар 

„Упровадження 

інтерактивних технологій 

навчання і виховання у 

процесі викладання 

суспільно-гуманітарних та 

етико-естетичних 

дисциплін” 

Науково-педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Баяновська М..Р. 

64.  Провести науково-практичну 

конференцію „Духовні та 

естетичні цінності в 

українській літературі другої 

половини XX століття    

(До 75-ліття поета Петра 

Скунця)” 

Науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Баяновська М.Р. 
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65.  Взяти участь у нараді з 

питань організації перевірки 

відкритої частини тестових 

завдань з української мови 

ЗНО 

Старші екзаменатори м. Ужгород, 

ЗІППО 

Павлович-

Іліньо З.В. 

ЧЕРВЕНЬ 

66.  Організувати авторські 

навчальні курси  за участю 

керівників та авторів 

наукового проекту „Інтелект 

України” 

Учителі початкових 

класів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гордуз Н.О. 

67.  Провести семінар „Про 

підсумки методичної роботи 

в області в 2016/2017 н.р.” 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Лазар І.В. 

 

68.  Провести науково-практичну 

конференцію „Роль і місце 

шкільної бібліотеки в 

інформаційному суспільстві” 

Шкільні бібліотекарі м. Ужгород, 

ЗІППО 

Турок К.Ю. 

69.  Організувати круглий стіл 

„Духовне самовизначення та 

самозбереження людини в 

часи випробувань” 

Науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Баяновська М.Р. 

70.  Провести семінар-тренінг 

для учителів англійської 

мови “Показники фахової 

майстерності учителів 

англійської мови” 

Учителі англійської 

мови 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Тріфан М.С. 

71.  Провести науково-

практичний семінар-вебінар 

„Використання сучасних 

можливостей інформаційних 

інтернет-технологій в 

освітній діяльності”  

Учителі математики м. Ужгород, 

ЗІППО 

Орос В.М. 

 

72.  Провести семінар-практикум 

„Використання хмарних 

технологій у роботі вчителя 

математики” 

Учителі математики  м. Ужгород, 

ЗІППО 

Петечук К.М. 

73.  Провести науково-

практичний семінар-вебінар 

„Можливості використання 

сучасних інтернет-

технологій в роботі 

методичного об’єднання 

вчителів хімії”  

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

74.  Забезпечити апробацію 

програми інтегрованого 

курсу „Культура 

добросусідства” в ДНЗ та 

ЗНЗ І ступеня області 

Педагогічні 

працівники, які 

беруть участь в 

апробації програми 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

члени 

творчої 

групи 

75.  Провести семінар-практикум 

„Формування професійної 

Завідувачі, 

вихователі, 

м. Берегово Романчак О.О. 
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компетентності педагогів з 

навчання державної мови 

дітей дошкільного віку у 

дошкільних закладах з 

угорською мовою навчання” 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

СЕРПЕНЬ 

76.  Провести інструктивно-

методичні семінари, наради з 

актуальних питань 

організації навчально-

виховного процесу у 

2017/2018 н.р. 

Завідувачі,  

методисти міських 

(районних)  

методичних  

кабінетів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Петечук В.М. 

77.  Організувати авторський 

методичний семінар-тренінг 

з курсу „Культура 

добросусідства” 

Педагогічні 

працівники, які 

беруть участь в 

апробації 

спеціального курсу 

виховної 

спрямованості 

„Культура 

добросусідства” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Палько Т.В. 

 

78.  Провести тренінг для 

вчителів, які викладатимуть 

у 9 класах „Мистецтво” 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Жабляк М.Д. 

79.  Провести  обласний науково-

практичний семінар 

„Актуальні проблеми 

художньо-естетичної освіти 

(за змістовими лініями 

Державного стандарту 

базової і повної загальної 

середньої освіти в галузі 

„Мистецтво”) 

Методисти та 

спеціалісти з 

художньо- 

естетичних дисциплін 

районних/міських 

відділів/управлінь 

освіти 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Жабляк М.Д.  

 

80.  Організувати школу 

педагогів інклюзивного 

навчання з теми „Основні 

напрями корекційної роботи 

із дитиною із затримкою 

психічного розвитку в  ДНЗ 

та ЗНЗ” 

Педагогічні 

працівники 

інклюзивного 

навчання 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гаяш О.В. 

81.  Провести інструктивно-

методичний семінар 

„Особливості організації 

навчально-виховного 

процесу в умовах переходу 

на 12-річну школу” 

Методисти та 

спеціалісти з 

початкової освіти 

районних/міських 

відділів/управлінь 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гордуз Н.О. 

 

82.  Провести навчально-

практичний 

семінар „Розроблення та 

впровадження 

індивідуальної програми 

розвитку для учнів із 

Асистенти учителів, 

учителі, практичні 

психологи 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

які розпочали 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гаяш О.В. 
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особливими освітніми 

потребами в умовах 

інклюзивного навчання: 

початкова школа” 

працювати в 

інклюзивних класах 

ВЕРЕСЕНЬ 

83.  Провести вебінар із питань 

організації та проведення 

Міжнародної 

природознавчої гри 

„Геліантус” 

Районні (міські) 

координатори 

гри „Геліантус” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гайналій Л.І. 

84.  Організувати семінар за 

підсумками  

ЗНО – 2017 

Відповідальні за ЗНО 

в містах/районах 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Павлович-

Іліньо З.В. 

85.  Провести навчально-

методичний семінар 

„Організація навчально-

виховного процесу та 

особливості викладання 

предмета біологія (9 клас) як 

заключного курсу базової 

школи” 

Учителі біології 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Бокоч О.С. 

86.  Організувати школу 

педагогічної майстер-ності 

„Самоосвіта як основа 

підвищення фахової компе-

тентності вчителя 

математики” 

Учителі математики  м. Ужгород, 

ЗІППО 

Петечук К.М. 

87.  Організувати навчально-

виховний процес з фізичного 

виховання та особливості 

викладання фізичної 

культури та предмета 

„Захист Вітчизни” у новому 

навчальному році 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

 

 

 

 

Дуб В.І. 

 

 

 

 

 

 

88.  Провести школу 

педагогічної майстерності 

„Самоосвіта як основа 

підвищення професійно-

фахової компетентності 

вчителя трудового 

навчання” 

Учителі, які 

викладають трудове 

навчання (технології) 

та креслення не за 

спеціальністю 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Тяскайло Г.І. 

89.  Провести школу 

педагогічної  фахової 

майстерності методистів 

позашкільних навчальних 

закладів „Вплив  діяльності 

методичної служби 

позашкільних навчальних 

закладів на неперервне 

підвищення кваліфікації 

педагогічно-методичних 

працівників” 

Методисти 

позашкільних 

навчальних закладів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Кузьма В.М. 
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90.  Провести семінар-навчання з 

питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти області 

Відповідальні за 

навчання з питань 

охорони праці 

районних (міських) 

відділів (управлінь) 

освіти 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Тяскайло Г.І. 

 

91.  Організувати тематичну 

дискусію „Літературне 

краєзнавство в системі 

позакласної виховної 

роботи” 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Ходанич П.М. 

92.  Провести науково-практичну 

конференцію „Формування 

екологічної компетентності 

учнів у навчально-

виховному процесі з 

географії та у позаурочний 

час”  

Учителі географії  

та економіки 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

 

93.  Оргазізувати школу 

педагогічної майстерності 

„Самоосвіта як основа 

підвищення фахової 

компетентності вчителя 

географії та економіки” 

Учителі географії  м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

94.  Провести семінар-тренінг 

для вчителів ЗНЗ області, які 

викладають курс за вибором 

„Фінансова грамотність” у 2 

– 10 класах 

Учителі економіки м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

95.  Організувати круглий стіл 

„Упровадження нових 

програм з географії  

(6 – 8 та 9 класи): основні 

виклики та шляхи їх 

подолання”  

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

96.  Провести науково-

методичний семінар 

„Особливості розв’язування 

задач підвищеної складності 

з інформатики та 

інформаційних технологій” 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Шаркадій І.В. 

 

97.  Організувати вебінар з 

питань організації та 

проведення Міжнародного 

конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної вправності 

„Бобер” 

Районні (міські) 

координатори 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Шаркадій І.В. 

98.  Організувати майстер-клас 

„Демонстраційний 

експеримент на уроках 

фізики в 7 – 9 класах” 

Учителі фізики та 

астрономії 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гайналій Л.І. 
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99.  Провести тренінг 

„Використання хмарних 

технологій на уроках 

фізики” 

Учителі фізики та 

астрономії 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Хома Н.І. 

 

100.  Організувати майстер-клас 

для учителів французької 

мови „Рамка безперервного 

фахового  розвитку вчителів 

іноземної мови” 

Учителі французької 

мови 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Рацюк О.І. 

101.  Організувати круглий стіл 

„Формування української 

ідентичності учнів на уроках 

української мови і 

літератури” 

Учителі української 

мови і літератури 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гнаткович Т.Д.       

 

102.  Провести конференцію 

„Діяльність психологічної 

служби з профілактики 

правопорушень серед дітей 

та учнівської молоді” 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Шевчук В.В. 

103.  Організувати круглий стіл 

„Вплив розвивального 

середовища у дошкільному 

навчальному закладі на 

всебічний розвиток 

особистості” 

Вихователі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Романчак О.О. 

104.  Провести науково-

методичний семінар 

„Формування у 

дошкільників навичок 

спілкування і ефективної 

взаємодії з іншими дітьми та 

дорослими людьми” 

Вихователі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Романчак О.О. 

 

105.  Організувати круглий стіл 

„Інклюзивна освіта: 

навчаємо і виховуємо разом” 

 

Педагогічні 

працівники 

інклюзивного 

навчання 

м. Ужгород, 
ЗІППО 

Гаяш О.В. 

ЖОВТЕНЬ 

106.  Провести науково-практичну 

конференцію „Формування 

математичної 

компетентності учнів у 

навчально-виховному 

процесі з математики”  

Учителі математики  м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Сігетій І.П. 

107.  Провести науково-практичну 

конференцію „Формування 

екологічної компетентності 

учнів у навчально-

виховному процесі з 

географії та у позаурочний 

час”  

 

Учителі географії та 

економіки 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 
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108.  Організувати майстер-клас 

„Перевернутий урок” – 

упровадження ППД 

Головчук О.І., учителя 

біології Лужанської ЗОШ  

І – ІІІ ст.)   

Учителі біології м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Бокоч О.С. 

109.  Провести навчальний 

тренінг „Особистісно 

орієнтоване навчання – 

інтеграційний компонент 

нового змісту освіти” 

Учителі української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гнаткович Т.Д.  

110.  Провести науково-

методичний семінар 

„Особливості вивчення 

краєзнавчих матеріалів на 

уроках історії в умовах 

полінаціонального та 

полікультурного середовища 

Великоберезнянщини та 

Перечинщини. 

Використання інтерактивних 

та електронних засобів 

вивчення краєзнавчих 

матеріалів в процесі 

викладання уроків історії та 

географії” 

Педагогічні 

працівники 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО  

Шимон Ю.Ю. 

 

111.  Організувати школу 

педагогічної майстерності 

„Самоосвіта як основа 

підвищення фахової 

компетентності вчителя 

географії та економіки” 

Учителі географії –

учасники апробації 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

112.  Організувати круглий стіл  

„Упровадження нових 

програм з інформатики: 

сучасний аспект” 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Шаркадій І.В. 

113.  Організувати круглий стіл 

„Упровадження нових 

програм з географії  

(6 – 8 та 9 класи): основні 

виклики та шляхи їх 

подолання” з керівниками 

методоб’єднань з географії 

міських (районних) 

управлінь (відділів) освіти 

 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 

114.  Провести семінар-тренінг 

для вчителів ЗНЗ області, які 

викладають курс за вибором 

„Фінансова грамотність” у 2 

– 10 класах 

 

Учителі економіки м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Глюдзик Г.Б. 
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115.  Організувати майстер-клас 

„Розв’язування задач на 

суміші за квадратом Пірсона” 

Учителі хімії м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

116.  Провести науково-практичну 

конференцію „Формування 

екологічної компетентності 

учнів у навчально-

виховному процесі з хімії” 

Учителі хімії м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

117.  Організувати тренінг 

„Використання ресурсів 

мережі Інтернет у 

проведенні сучасного уроку 

хімії” 

Учителі хімії м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

118.  Організувати круглий стіл 

„Самоосвіта як основа 

підвищення фахової 

компетентності сучасного 

вчителя хімії”  

Учителі хімії  

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Голомб О.М. 

119.  Організувати майстер-клас 

„Основні можливості 

застосування хмарних 

технологій у навчальному 

процесі” 

Учителі  

інформатики 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Орос В.М. 

 

120.  Провести науково-практичну 

конференцію „Сучасні 

підходи до формування 

ціннісного ставлення 

школярів до здорового 

способу життя” 

Заступники директора 

з виховної роботи 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Сивохоп В.І. 

121.  Організувати тематичну 

дискусію „Літературне 

краєзнавство в системі 

позакласної виховної 

роботи” 

Заступники директора 

з виховної роботи 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Ходанич П.М. 

 

122.  Організувати школу 

управлінської майстерності 

,,Нова школа: простір 

освітніх можливостей” 

Директори, 

заступники директора 

шкіл, резерв 

керівників шкіл 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Лазар І.В. 

 

123.  Провести обласну науково-

практичну конференцію, 

присвячену 130-річчю від 

дня народження 

І. Панькевича  „Культурно-

освітня діяльність Івана 

Панькевича  і розвиток 

української школи на За-

карпатті в 20 – 30 рр. ХХ ст.” 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Ходанич Л.П. 

 

124.  Провести науково-

практичний семінар 

„Сучасні тенденції та 

технології у навчанні дітей з 

порушеннями слуху” 

Учителі-

сурдопедагоги 

Ужгородська 

спеціальна 

загальноосвіт-

ня школа-

інтернат І – ІІІ 

Гаяш О.В. 
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 ступенів 

Закарпатської 

облради 

125.  Провести семінар 

„Інноваційні підходи до 

вдосконалення професійної 

компетентності педагогів 

позашкільних навчальних 

закладів в умовах 

децентралізації” 

Заступники директора 

позашкільних 

навчальних закладів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Кузьма В.М. 

126.  Провести науково-

методичну конференцію 

„Використання літератури 

рідного краю у навчально-

виховному процесі 

сучасного дошкільного 

навчального закладу” 

Вихователі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Ходанич Л.П. 

 

127.  Провести методичний 

семінар-практикум 

„Упровадження сучасних 

технологій в освітній 

процес”  

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Романчак О.О. 

 

ЛИСТОПАД 

128.  Організувати майстер-клас 

„Особистісно орієнтоване 

навчання як дидактична 

парадигма у навчально-

виховному процесі” 

Учителі української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гнаткович Т.Д.      

129.  Організувати ІV Обласні 

наукові читання,  приурочені 

до Дня української  

писемності „Розвиток 

писемності в Україні: історія 

і сучасність” 

Педагогічні 

працівники  

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Ходанич Л.П. 

130.  Провести Обласну Школу 

педагогічної майстерності – 

„Конкурс „Учитель року” – 

грані педагогічної 

творчості” 

Організатори та 

учасники Конкурсу 

„Учитель року” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Райхель Г.Є. 

131.  Провести школу 

педагогічної майстерності 

„Учитель року – 2018” 

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Бокоч О.С. 

132.  Провести семінар-практикум 

„Методика викладання 

математики в старшій 

школі” 

Учителі математики  м. Ужгород,  

ЗІППО 

 

Сігетій І.П. 

 

 

133.  Організувати майстер-клас 

„Основні можливості 

застосування хмарних 

технологій у навчальному 

процесі” 

 

Учителі інформатики м. Ужгород, 

ЗІППО 

Шаркадій І.В. 
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134.  Організувати круглий стіл 

„Виховуємо милосердя у 

молодших школярів в 

умовах школи-інтернату” 

Вихователі 

загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів  

м. Ужгород 

ЗІППО 

Гаяш О.В. 

135.  Провести науково-практичну 

конференцію „Дидактичні 

особливості естетичного 

виховання учнів 5 – 9 класів 

на уроках трудового 

навчання” 

Учителі трудового 

навчання (технологій) 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Тяскайло Г.І. 

 

136.  Взяти участь у нараді з  

питань  ЗНО – 2018 

Відповідальні за ЗНО 

в містах/районах 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Павлович-

Іліньо З.В. 

ГРУДЕНЬ 

137.  Організувати семінар-

практикум „Інтерактивна 

мапа сміттєзвалищ”  

Педагогічні 

працівники 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Бокоч О.С. 

 

138.  Організувати круглий стіл 

„Упровадження нових 

програм з математики: 

основні виклики та шляхи їх 

подолання”  

 Учителі математики  м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Петечук К.М. 

139.  Організувати круглий стіл 

„Реалізація STEAM-освіти 

при вивченні екології в 

школі” 

Учителі біології та 

екології 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Бокоч О.С. 

140.  Провести конференцію 

„Роль працівників 

психологічної служби у 

запобіганні насильства та 

жорстокого поводження з 

дітьми” 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Шевчук В.В. 

141.  Тренінг до дня інвалідів 

„Толерантність врятує світ” 

Педагогічні 

працівники 

3 грудня, 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

Гаяш О.В. 

УПРОДОВЖ РОКУ 
142. Провести інструктивно-

методичні семінари, наради, 

фахові дискусії  

„Особливості роботи 

вчителів з обдарованими 

учнями в сучасних умовах” 

Керівники команд січень 

 

 

 

 

лютий 

 

березень 

 

квітень 

травень 

жовтень 

листопад 

Петечук К.М., 

Глюдзик Г.Б., 

Бокоч О.С., 

Голомб О.М., 

Шаркадій І.В., 

Лазар І.В., 

Тяскайло Г.І., 

Габода Б.В., 

Петечук К.М., 

Лазар І.В., 

Петечук К.М., 

Лазар І.В., 

Райхель Г.Є. 
143. Провести майстер-класи 

„Створення мультимедійних 

презентацій” 

 

Педагогічні 

працівники 

січень 

лютий 

 

березень 

Орос В.М., 

Орос В.М., 

Голомб О.М., 

Гайналій Л.І., 
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травень 

вересень 

 

 

жовтень 

 

 

листопад 

грудень 

Хома Н.І., 

Голомб О.М., 

Орос В.М., 

Петечук К.М., 

Глюдзик Г.Б., 

Хома Н.І., 

Орос В.М., 

Глюдзик Г.Б., 

Голомб О.М., 

Орос В.М., 

Орос В.М. 

144. Провести науково-практичну 

конференцію „Сучасні  

підходи до організації 

виховної роботи в 

загальноосвітньому 

навчальному закладі” 

Педагоги-

організатори 

січень, 

лютий,  

квітень,  

вересень 

Сивохоп В.І. 

 

145. Провести науково-практичну 

конференцію „Сучасний 

навчальний заклад: стан, 

проблеми, перспективи” 

Керівники 

навчальних закладів 

січень, 

 

квітень, 

жовтень, 

листопад 

Лазар І.В., 
Химинець В.В., 

Лазар І.В., 

Лазар І.В., 

Лазар І.В. 

146. Організувати тренінг за 

програмою  

„Я – моє здоров’я – моє 

життя” 

Педагоги-

організатори 

січень, 

квітень, 

вересень 

 

Сивохоп Я.М. 

 

 

 

147. Організувати тренінг 

„Психолого-педагогічні 

аспекти управлінської 

діяльності” 

Педагогічні 

працівники 

січень, 

лютий, 

квітень, 

жовтень, 

листопад 

Сивохоп Я.М.,  

Шевчук В.В. 

148. Організувати  тренінг за 

програмою „Дорослішай на 

здоров’я” 

Практичні  

психологи, 

соціальні педагоги 

лютий, 

вересень, 

грудень 

Сивохоп Я.М. 

149. Організувати круглий стіл 

„Сучасні форми та методи 

роботи на уроках хімії – 

дієвий засіб реалізації 

діяльнісного підходу у 

вивченні хімії” за участі 

вчителя хімії, призера 

Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року” Ганич О.В. 

Учителі хімії 

 

лютий, 

квітень 

Голомб О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

5. Організаційний, навчально-методичний супровід проведення 

конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників тощо 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Місце проведення 

Термін Відповідальний 

1. Всеукраїнський конкурс 

„Учитель року – 2017” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

січень – 

березень 

Петечук В.М. 

 

2. Всеукраїнський конкурс 

„Шкільна бібліотека – 2017” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

лютий –

квітень 

Турок К.Ю. 

3. Організаційно-методичний 

супровід обласного конкурсу 

„Учитель року” 

м. Ужгород,  

ЗІППО 

упродовж 

року 

Петечук В.М., 

Райхель Г.Є. 

 

4. Узагальнення та поширення 

досвіду роботи фіналістів 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року” 

м. Ужгород,  

ЗІППО 

упродовж 

року 

науково-

педагогічні і 

педагогічні 

працівники 

інституту 

5. Організаційно-методичний 

супровід обласної школи 

педагогічної майстерності – 

„Конкурс „Учитель року” – 

грані педагогічної творчості” 

м. Ужгород,  

ЗІППО 

упродовж 

року 

Райхель Г.Є.  

 

6. Організаційно-методичний 

супровід конкурсу „Шкільна 

бібліотека – 2017” 

м. Ужгород,  

ЗІППО 

упродовж 

року 

Турок К.Ю. 

 

 

6. Організаційний, навчально-методичний супровід роботи з 

обдарованими дітьми 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Місце 

проведення 

Термін Відповідальний 

1. Організаційно-методичний 

супровід ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

січень, 

лютий 

Петечук В.М., 

Райхель Г.Є. 

 

2. Відбірково-тренувальні 

збори переможців ІІІ етапу 

учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

лютий Петечук В.М., 

Райхель Г.Є. 

 

3. Проведення індивідуальних 

консультацій з методистами 

та учителями із питань 

методичного супроводу 

організації та проведення 

науково-дослідницької 

роботи в межах підготовки 

до Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Петечук В.М., 

Райхель Г.Є. 
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7. Упровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного 

навчання, самоосвіти тощо 

№ 

з/п 

Назва  

 

Термін Відповідальний 

1. Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за дистанційною формою навчання: 

- комплектування навчальних груп; 

- проведення настановної і коригуючої 

сесій; 

- консультування слухачів тьюторами; 

- написання і захист випускних робіт; 

- проведення підсумкової сесії 

січень – 

червень, 

серпень – 

січень 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

2. Розміщення на сайті інституту навчально-

тематичних планів курсів підвищення 

кваліфікації, тематики випускних робіт і питань 

навчально-методичного характеру для 

самостійної роботи педагогів 

січень керівники курсів 

3. Надання методичної допомоги педагогічним 

працівникам у міжкурсовий період 

упродовж року керівники курсів 

4. Консультування педагогів щодо самоосвіти і 

підготовки до курсів за очно-заочною та 

дистанційною формою навчання 

упродовж року керівники курсів 

5. Продовження роботи над методичним 

забезпеченням дистанційного навчання 

(підготовка лекцій, посібників, матеріалів для 

самостійної роботи слухачів та матеріалів для 

самоосвіти) 

упродовж року науково-

педагогічні 

працівники 

кафедр 

6. Оновлення матеріалів розділу „Шкільним 

бібліотекарям” 

упродовж року Турок К.Ю. 

7. Наповнення розділу „Сайт шкільних 

бібліотекарів Закарпаття” 

упродовж року Турок К.Ю. 
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VІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 
 

 

1. Координація дослідно-експериментальної роботи:  

а) всеукраїнського рівня 

 
№ 

з/п 

Тема 

дослідження 

Назва навчального закладу Наказ МОН 

України 

1. Формування 

світогляду 

дошкільників 

засобами 

художнього 

слова в 

інтегрованому 

просторі ДНЗ 

ДНЗ № 23 м. Мукачево Наказ МОН 

України від 

15.05.2012 р.  

№ 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. В. Ґренджі-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 

 

б) регіонального рівня 

 
№ 

з/п 

Тема 

дослідження 

Назва навчального закладу Наказ 

департаменту 

освіти і науки 

Закарпатської 

ОДА 

1. Формування 

здорового 

Ужгородська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Наказ 

департаменту 
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способу життя 

учнівської 

молоді в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

Закарпатської області 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 

(класах) з 

угорською 

мовою навчання 

Комунальна організація (установа, заклад) 

„Берегівська спеціалізована школа-інтернат  

І – ІІІ ступенів Берегівської районної державної 

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; 

Наказ 

департаменту 

освіти і науки 

Закарпатської 

ОДА від 

12.09.2014 

№360 
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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 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”; 
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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; 

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; 

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; 
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Малогеєвецький навчально-виховний комплекс 

Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів імені Ф. Егрі Ужгородської 

районної ради 

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 

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 

Наказ 

департаменту 

освіти і науки 

Закарпатської 

ОДА від 

09.12.2014 

№612 
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VІІ. Формування єдиного освітнього  

інформаційного простору регіону 

1.  Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього  

    простору регіону 
 

№ 

з/п 

 

Назва Термін Відповідальний 

1.  Створення інформаційної теки методичних 

матеріалів педагогічних працівників області 

ІІ півріччя Орос В.М., 

Шаркадій І.В. 

2.  Упровадження проекту зі створення 

інформаційної системи управління освітою в 

Закарпатській області 

упродовж року Орос В.М. 

3.  Участь у роботі редакційної ради 

Всеукраїнського науково-методичного журналу 

„Гірська школа Українських Карпат” 

упродовж року Химинець В.В. 

 

4.  Науково-методичний супровід проектної 

діяльності педагогів-слухачів курсів ППО, 

надаючи консультування під час виконання 

ними проектів та інших видів випускних робіт; 

рецензувати випускні роботи слухачів курсів 

ІППО 

упродовж року науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

5.  Розміщення на ВЕБ-сайті ЗІППО матеріалів з  

інноваційної педагогіки, інструктивно-

методичного та навчально-виховного змісту, 

педагогічних та учнівських конкурсів 

упродовж року методисти  

6.  Організація роботи представництва 

видавництва „ПедПреса”, газети Міністерства 

освіти і науки України „Освіта України”  

упродовж року Поп І.П. 

7.  Організація випуску №25 та №26 журналу 

„Освіта Закарпаття” як наукового видання:  

(формат видання – А4, орієнтовна кількість 

стор. – 180) 

упродовж року Химинець В.В., 

Ходанич Л.П., 

Бабич Н.І. 

8.  Підготовка та видання літератури згідно з 

планами робіт кафедр та кабінетів ЗІППО 

упродовж року Поп І.П.,  

Бабич Н.І. 

9.  Оперативне інформування на ВЕБ-сайті ЗІППО 

про події освітянського процесу та життя 

інституту 

упродовж року Поп І.П.  

10.  Поширення на ВЕБ-сайті ЗІППО інноваційної 

методики навчально-виховного процесу 

упродовж року Поп І.П. 

 

11.  Оновлення реєстраційних форм для кожного 

етапу олімпіад  

упродовж року Гайович Є.Ф. 

12.  Підготовка електронної версії газети „Слово 

вчителя” (20 номерів) та розміщення на сайті 

інституту 

упродовж року Бабич Н.І., 

Гайович Є.Ф. 

13.  Підготовка електронної версії „Видання центру 

інформаційно-видавничої діяльності ЗІППО” 

упродовж року Бабич Н.І. 
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2. Упровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній  

    процес регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот 
 

№ 

з/п 

Назва Термін Відповідальний 

1.  Створення форуму для спілкування та обміну 

інформацією педагогічних працівників  

суспільно-гуманітарних, природничо-

математичних дисциплін, дошкільної, 

початкової та інклюзивної освіти 

І квартал Поп І.П., 

Гайович Є.Ф. 

 

2.  Розробка віртуальних екскурсій для вчителів 

суспільно-гуманітарних дисциплін   

упродовж року науково-

педагогічні 

працівники 

кафедр 

3.  Оновлення онлайн-Школи педагогічної 

майстерності новими технологіями, методиками 

й авторськими напрацюваннями переможців 

конкурсу „Учитель року” 

упродовж року Райхель Г.Є., 

Гайович Є.Ф. 

4.  Удосконалення роботи  сайта „Віртуальний 

дитячий садок „ДИВОКРАЙ”  

упродовж року Романчак О.О., 

Гайович Є.Ф. 

5.  Створення інформаційної теки методичних 

матеріалів педагогічних працівників області 

ІІ півріччя Орос В.М., 

Шаркадій І.В. 

6.  Майстер-клас „Використання інтернет-

технологій при організації дослідницької 

діяльності” 

жовтень Сігетій І.П. 

 

7.  Лекції, практичні заняття, тематичні дискусії, 

консультування щодо використання ІКТ 

упродовж року Орос В.М. 

 

3. Запровадження електронної освіти та розробка електронного 

освітнього контенту 
 

№ 

з/п 

Назва  Термін Відповідальний 

1.  Продовження роботи над створенням 

електронної бібліотеки напрацювань 

працівників ЗІППО, педагогічних працівників 

навчальних установ краю 

ІІ – ІV квартал Поп І.П., 

Гайович Є.Ф. 

 

2.  Удосконалення  рубрики „Дистанційна освіта” 

за допомогою хмарних сервісів 

І квартал Гайович Є.Ф. 

3.  Створення рубрики „Електронна форма заяв 

вчителів для проходження курсів підвищення 

кваліфікації” 

ІV квартал Поп І.П., 

Гайович Є.Ф. 

 

4.  Створення рубрики „Цікаві моменти ЗІППО”  ІІ – ІІІ квартал Гайович Є.Ф.  

 

5.  Створення рубрики „Династія педагогів 

Закарпатського краю” 

ІІІ квартал Поп І.П. 

6.  Створення рубрики „Громадське обговорення” ІІІ квартал Поп І.П., 

Гайович Є.Ф.   

7.  Запровадження опитування педагогів щодо 

покращення роботи сайта (створення анкети та 

реєстраційної форми) 

І квартал  Гайович Є.Ф.  
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VIII. Міжнародна діяльність закладу 
 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, 

навчальними закладами, освітніми установами та громадськими 

організаціями 

 
№ 

з/п 

Назва Місце Термін Відповідальний 

1. Підписання угоди про співпрацю 

з Інститутом досліджень та 

розвитку освіти Угорщини 

м. Будапешт 

(Угорщина) 

травень Габода Б.В. 

2. Налагодження співпраці та 

підписання угоди про 

співробітництво з факультетом 

педагогіки Інституту ім. Гал 

Ференца (м. Сарваш, Угорщина) 

м. Сарваш 

(Угорщина) 

упродовж 

року 

 

Герцог Ю.В. 

3. Співпраця з носіями мови 

(волонтери Корпусу Миру США у 

відповідності до офіційних 

нормативних документів)  

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Тріфан М.С. 

4. Науково-методичний супровід 

діяльності в рамках проекту 

„Міжкультурна освіта в Україні” 

за підтримки громадської 

організації Інформаційно-

дослідний центр „Інтеграція та 

розвиток” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Палько Т.В. 

 

5. Співпраця з: 

- Дебреценським 

реформаторським педагогічним 

інститутом ім. Ференца Келчеї;  

- Міжнародним Фондом 

„Відродження”;  

- Лабораторією навчання 

іноземних мов Інституту 

педагогіки АПН України;  

- університетом м. Банська 

Бистриця 

 

 

 

 

 

м. Дебрецен 

(Угорщина) 

 

м. Банська 

Бистриця 

(Словаччина) 

упродовж 

року 

Басараб М.М. 

6. Науково-методичний супровід 

методичної діяльності в рамках 

проекту „Поширення досвіду 

Центрів для батьків у ромських 

громадах” за підтримки 

Міжнародного фонду 

„Відродження” 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Майор Н.С., 

Романчак О.О. 

7. Зустрічі зі Союзом скаутів 

„Пласт” українсько-русинської 

молоді у Словаччині 

 

м. Ужгород,  

м. Пряшів,  

м. Кошіце  

(Словацька 

Республіка) 

 

упродовж 

року 

Баяновська М.Р. 
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8. Методичні дні для вчителів-

філологів за участю працівників 

Міністерства освіти  і науки 

Словацької Республіки та 

працівників методично-

педагогічного центру  в 

Професійній середній школі  

м. Скаліца   

м. Ужгород, 

м. Скаліца  

(Словацька 

Республіка) 

упродовж 

року 

Баяновська М.Р., 

Баланко В.Й.  
 

9. Участь у Міжрегіональному 

природо-охоронному форумі 

Східної Європи 

За планом 

роботи форуму 

упродовж 

року 

Баяновська М.Р. 

10. Культурні заходи зі Словацькою 

унією для тих, що мають вади 

слуху 

м. Михаловці 

(Словацька 

Республіка) 

упродовж 

року 

Баяновська М.Р. 

 

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 

 
№ 

з/п 

Назва  Місце Термін Відповідальний  

1. Здійснення координаційної 

роботи в регіоні з поширення та 

впровадження у навчальний 

процес матеріалів проекту  

Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) 

„Зелений пакет” методичних 

комплексів екологічного змісту, 

включення їх у зміст лекцій на 

курсах підвищення кваліфікації 

вчителів, організація тренінгів, 

круглих столів, співпраця з 

різноманітними організаціями 

екологічного спрямування в 

Закарпатській області 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Бокоч О.С. 

2. Спільний пілотний проект  МОН, 

Національного банку України та 

Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) курсу за 

вибором „Фінансова грамотність”:  

- здійснення координаційної 

роботи у 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 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Глюдзик Г.Б. 
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практичних аспектів фінансового 

планування, управління власними 

фінансами та відповідальної 

поведінки споживача, співпраця з 

різноманітними організаціями 

фінансового спрямування в 

Закарпатській області 

3. 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 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

упродовж 

року 

Глюдзик Г.Б. 

4. Реалізація Міжнародного 

українсько-словацького проекту 

„Інноваційні методи навчання для 

підтримки партнерства – 

InovEduk”: 

- семінар „Апробація розробок 

учасників проекту InovEduk з 

інформаційно-комунікаційних 

технологій в навчальному 

процесі”; 

- семінар „Презентація наслідків 

проекту „Інноваційні методи 

навчання для підтримки 

партнерства – InovEduk”; 

- Заключна конференція   

проекту„Інноваційні методи 

навчання для підтримки 

партнерства – InovEduk” 

м. Ужгород – 

м. Братислава 

(Словаччина) 

 

 

 

м. Ужгород 

 

 

 

 

м. Ужгород 

 

 

 

 

м. Братислава 

(Словаччина) 

 

упродовж 

року 

 

 

 

січень 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

 

квітень 

Орос В.М., 

Герцог Ю.В., 

Іваць О.М., 

Глюдзик Г.Б. 

 

 

3. Результати діяльності 

 
№ 

з/п 

Назва Термін   Відпові-

дальний 

1. Публікація наукових статей в закордонних 

виданнях 

 упродовж року  науково-

методичні 

працівники 

інституту 
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2. Інформування педагогічних працівників 

області про розвиток освіти і науково-

педагогічних теорій в країнах близького і 

дальнього зарубіжжя 

 упродовж року  науково-

методичні 

працівники 

інституту 

3. Публікація науково-публіцистичних та 

художніх матеріалів в освітньо-культурних 

виданнях Словаччини („Дукля”, „Веселка”) 

 упродовж року науково-

методичні 

працівники 

інституту 
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IХ. Моніторинг якості освіти регіону 
 

1. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017 року 

 
№ 

з/п 

Вид діяльності Прогнозований 

термін 

виконання 

 Відповідальні 

1. Визначення відповідальних за роботу з базою 

персональних даних осіб, що можуть 

залучатися до проведення ЗНО – 2017, на 

певній території. 

Контроль обігу Карток суб’єктів 

персональних даних 

січень Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

2. Організація роботи з педагогічною 

громадськістю (зміст, формат тестових 

завдань та процедура тестування) через 

проведення лекцій на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів та семінарів для різних 

категорій педагогічних працівників: учителів-

предметників і класних керівників випускних 

класів тощо 

упродовж року Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

3. Організація роботи з батьківською 

громадськістю (участь у загальношкільних, 

класних батьківських зборах тощо) 

упродовж року Павлович- 

Іліньо З.В. 

4. Організація роботи з учнівською та 

студентською молоддю: 

 інформаційні листівки „ЗНО-2017: 

читали, чули, знаємо!!!”; 

 забезпечення іншими інформаційними 

матеріалами про ЗНО – 2017 

(за наявності); 

 участь у класних годинах тощо 

 

 

упродовж року 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

5. Організація роботи із ЗМІ: 

 участь у телепередачах; 

 підготовка та друк матеріалів про ЗНО 

у місцевих ЗМІ 

упродовж року Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

6. Організація громадського контролю у системі 

ЗНО: 

 інформування громадськості про 

інститут громадських спостерігачів; 

 реєстрація громадських спостерігачів 

упродовж року Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

7. Робота з базою персональних даних осіб, що 

можуть залучатися до проведення пробного 

тестування/ЗНО-2017 

упродовж року Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

8. Організація роботи зі зверненнями громадян 

щодо проведення пробного тестування/ 

ЗНО-2017 

упродовж року Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

9. Моніторинг кількості учасників, які 

 

березень Павлович- 

Іліньо З.В. 
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роздрукували запрошення на пробне 

тестування 

10. Контроль за підбором та закріпленням 

персоналу пунктів проведення пробного ЗНО 

(старші інструктори; інструктори; чергові, з 

обов’язковим включенням до числа чергових 

медичного працівника) 

березень Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

11. Організація доставки контейнерів з 

матеріалами пробного тестування на місця за 

схемою „РЦОЯО – відповідальний за ЗНО в 

області – відповідальний за ЗНО в місті/районі 

– відповідальний за пункт пробного 

тестування” 

2 декада  

березня 

 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

12. Навчання/інструктаж персоналу: 

 відповідальні та помічники 

відповідальних за ППТ; 

 старші інструктори; 

 інструктори, чергові 

березень Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

13. Визначення переліку осіб, які можуть 

працювати в регіональних експертних групах 

при РЦОЯО. 

Інформування експертів про їх включення до 

складу експертних груп при РЦОЯО та 

забезпечення їх участі у роботі експертних 

груп 

 

 

 

травень 

 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

14. Підготовка та подання пропозицій щодо 

створення пункту перевірки (ПП), визначення 

відповідального за ПП, старших екзаменаторів 

(кураторів з перевірки відкритих тестових 

завдань). Підбір старших екзаменаторів та 

екзаменаторів 

квітень Павлович- 

Іліньо З.В. 

15. Проведення пробного тестування: 

 з української мови та літератури;                               

 з математики, історії України, 

іноземних мов, біології, фізики, 

російської мови географії, хімії 

 

1 квітня 

8 квітня 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

16. Оперативне інформування про хід проведення 

пробного тестування 

3 – 4 квітня 

10 – 11 квітня 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

17. Облік наданих послуг особами, залученими до 

проведення пробного тестування: 

 передача договорів, зведених актів 

ППТ, ПШК у райони; 

 повернення до РЦОЯО одного 

примірника договору, належно 

оформлених документів, що 

підтверджують проведення підготовки 

залучених у ППТ осіб; 

 збір, завірення, доставка до РЦОЯО 

зведених актів 

до 20 березня 

 

 

до 10 квітня 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

18. Організаційні підсумки проведення пробного 

тестування 

до 15 квітня Павлович- 

Іліньо З.В. 
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19. Контроль за підбіром старших інструкторів, 

інструкторів (у т.ч. інструкторів-

сурдоперекладачів – за потреби), чергових ПТ 

до 15 травня Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

20. Затвердження спільними наказами ПП, 

відповідальних за ПП, груп екзаменаторів 

квітень Павлович- 

Іліньо З.В. 

21. Передача в райони договорів тощо із 

залученими особами: 

- для організації роботи пунктів ЗНО; 

- для організації роботи ПП 

квітень, 

травень  

Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

22. Організація навчання та тест-контролю осіб, 

залучених до проведення ЗНО 

квітень, 

травень 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

23. Організація інструктажів/навчання 

відповідальних за ПП, старших екзаменаторів: 

• місце проведення (комп’ютерний клас); 

• оповіщення та явка; 

• зміст інструктажу/навчання; 

• інструктаж/навчання; 

• контроль якості/тест-

контроль/сертифікація; 

• укладання договорів 

квітень,  

травень 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

24. Забезпечення пунктів ЗНО пакетами з 

допоміжними матеріалами: 

• формування потреби; 

• друк; 

• комплектування; 

• передача в область за схемою „РЦОЯО 

– відповідальний за ЗНО в області – 

відповідальний за ЗНО в районі/місті – 

відповідальний за пункт ЗНО” 

травень Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

25. Повернення до РЦОЯО по одному 

підписаному примірнику договорів із 

залученими особами, належно оформлених 

паперових варіантів документів, що 

підтверджують проведення підготовки 

залучених у пунктах ЗНО, ПП осіб 

травень Павлович- 

Іліньо З.В. 

26. Забезпечення ПП навчальними матеріалами 

(критерії оцінювання тощо) 

травень Павлович- 

Іліньо З.В. 

27. Забезпечення ПТ пакетами з допоміжними 

матеріалами 

травень Павлович- 

Іліньо З.В. 

28. Робота пунктів перевірки відкритих тестових 

завдань 

7 – 18 травня Павлович- 

Іліньо З.В. 

29. Повернення до РЦОЯО по одному 

підписаному примірнику договорів із 

залученими особами, належно оформлених 

паперових варіантів документів, що 

підтверджують проведення підготовки 

залучених у ПТ, ПП осіб 

до 30 травня Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

30. Організацію супроводу проведення 

тестування з предметів: 

 українська мова та література; 

 

 

23 травня 

 

Павлович- 

Іліньо З.В. 
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 німецька мова; 

 французька мова; 

 іспанська мова; 

 англійська мова 

 математика 

 історія України 

 російська мова; 

 біологія; 

 географія; 

 фізика; 

 хімія; 

25 травня 

 

29 травня 

31 травня 

2 червня 

6 червня 

8 червня 

12 червня 

14 червня 

16 червня 

31. Організація оперативного інформування про 

хід проведення ЗНО – 2017 

За потребою 

(напередодні і в 

день проведення 

тестування з 

кожного 

предмета) 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

 

32. Повернення до РЦОЯО затверджених 

зведених актів пунктів ЗНО, табелів обліку 

робочого часу персоналу ПП 

після виконання 

договірних 

зобов’язань 

залученими 

особами 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

33. Підсумки проведення ЗНО-2017: підготовка 

звіту 

до 22 вересня Павлович- 

Іліньо З.В. 

34. Проведення апробації тестових завдань (за 

наявності) 

за графіком 

УЦОЯО 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

35. Інформування педагогічних і керівних 

працівників щодо особливостей проведення 

ЗНО у 2017 році під час курсів підвищення 

кваліфікації 

за графіком 

курсів 

Павлович- 

Іліньо З.В. 

36. Проведення виїзних зустрічей з педагогічними 

працівниками у районах/містах 

за запитами Павлович- 

Іліньо З.В. 

37. Підготовка до проведення міжнародного 

дослідження якості освіти PISA – 2018 у 

відповідних адміністративних одиницях 

області 

у терміни, що 

зазначатимуться 

замовником 

Павлович- 

Іліньо З.В. 
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Х. Навчально-методична діяльність  

Берегівської філії ЗІППО 
 

І. Науково-дослідні теми 

№ 

з/п 

Назва  Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Формування позитивних мотиваційних 

чинників до навчання у ромської молоді  

упродовж року Берегівська 

філія 

2. Теоретичні основи та практичне використання 

проектної педагогіки 

упродовж року Берегівська 

філія 

 
 

ІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 
 

№ 

з/п 

Назва  

заходу 

Місце 

проведення 

Термін Відпові- 

дальний 

1. Взяти участь у роботі 

Всеукраїнських науково-

методичних заходах,    нарадах, 

конференціях, семінарах  при 

Міністерстві освіти і науки  та 

Інституті інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН 

України 

за місцем 

проведення 

згідно з планом 

МОН України 

методисти 

2. Взяти участь у Всеукраїнському   

конкурсі рукописів підручників 

для шкіл з мовами навчання 

нацменшин 

 

за місцем 

проведення  

 

згідно з планом 

МОН України, 

Інституту 

інноваційних 

технологій і 

змісту освіти  

Сергійчук Ю.П., 

Браун Є.Л. 

3. Взяти участь у Міжнародному 

історичному конкурсі „Лелека” 

за місцем 

проведення  

січень – 

березень 

Маргітич М.А. 

4. Взяти участь у Міжнародному 

математичному конкурсі „Ілона 

Зріні” 

м. Берегово,  

м. Будапешт 

(Угорщина) 

лютий Попович Е.Б. 

5. Взяти участь у Міжнародному 

конкурсі з хімії ім. Сентдьерді 

Альберт 

м. Берегово,  

м. Будапешт 

(Угорщина) 

лютий Габода Б.В. 

6. Взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції 

„Розвиток компетентності в 

дошкільному навчальному 

закладі” 

м. Берегово, 

ЗУІ  

ім. Ференца 

Ракоці II 

лютий Габода Б.В., 
Сергійчук Ю.П. 

7. Взяти участь у Міжнародному 

конкурсі з біології  

 

м. Берегово, 

м. Будапешт 

(Угорщина) 

березень Габода Б.В. 

8. Організувати педагогічну 

практику вчителів Берегівського 

району у школах Саболт-

Сатмарської області Угорщини 

 

м. Берегово березень –

червень 

Габода Б.В.  
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9. Провести Міжнародний науково-

методичний семінар:  

„Інформаційні та комунікативні 

технології у вихованні любові до 

навколишнього світу та у 

вихованні здорового способу 

життя” 

м. Берегово червень Габода Б.В. 

 

10. Провести Міжнародну науково-

практичну конференцію 

транскордонного співробітництва 

з обміну досвідом роботи 

„Сучасний навчальний заклад в 

Україні та Угорщині” 

м. Берегово жовтень Габода Б.В. 

11. Провести Міжнародний 

методичний семінар 

„Особливості підготовки 

педагогічних працівників для 

роботи в навчальних закладах 

національних меншин (роми, 

словаки). Досвід України й 

Угорщини” 

м. Берегово грудень Габода Б.В. 

12. Провести III – IV етапи 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з румунської мови та 

літератури 

м. Ужгород згідно з 

графіком 

Сергійчук Ю.П. 

13.  Провести III – IV етапи 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з угорської мови та 

літератури 

м. Ужгород згідно з 

графіком 

Браун Є.Л. 

 

 

ІІІ. Наукова діяльність 

 

1. Експертно-аналітична діяльність 

 

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання тощо 
 

№ 

з/п 

Назва Місце 

проведення 

Термін Відповідаль-

ний 

1. Підготовка програм освітньої 

діяльності курсів підвищення 

кваліфікації вчителів навчальних 

дисциплін 

м. Берегово I квартал Методисти 

2. Рецензування навчальних 

посібників, навчальних програм, 

гуртків тощо, поданих на 

схвалення науково-методичної та 

вченої ради ЗІППО 

м. Берегово упродовж 

року 

Методисти 
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3. Розробка посібників і програм 

спецкурсів підвищення 

кваліфікації вчителів  

м. Берегово упродовж 

року 

Маргітич М., 

Попович Е.Б. 

4. Участь у проведенні конкурсного 

відбору оригінал-макетів 

підручників для учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

м. Берегово січень – 

лютий  

Сергійчук Ю.П.,  

Браун Є.Л. 

5. Апробації підручників для 4-х 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з мовами 

навчання національних меншин 

(українська мова, угорська мова і 

літературне читання, румунська 

мова і літературне читання) 

м. Берегово упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П. 

6. Апробація підручників для 7 

класів (угорська, румунська мова і 

літературне читання) 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з мовами навчання 

національних меншин  

ЗНЗ І – ІІІ ст. 

області з 

угорською та 

румунською 

мовами 

навчання 

упродовж 

року 

Браун Є.Л., 

Сергійчук Ю.П. 

7. Апробація підручників „Угорська 

мова” та „Література” (угорська та 

світова) для 8 класу 

м. Берегово, 

м. Ужгород 

упродовж 

року 

Браун Є.Л. 

8. Узагальнення результатів 

апробації підручників для 3-го 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів з мовами навчання 

національних меншин (українська 

мова, угорська мова і читання, 

румунська мова і читання) 

м. Берегово травень Сергійчук Ю.П. 

9. Узагальнення результатів 

апробації підручників для 6-го 

класу (угорська мова і літературне 

читання)  загальноосвітніх 

навчальних закладів з мовами 

навчання національних меншин 

м. Берегово травень Браун Є.Л. 

10. Методичні рекомендації щодо 

організації навчально-виховного 

процесу у 2017/2018 н.р. 

м. Берегово червень Габода Б.В. 
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ІV. Навчально-методична діяльність 
 

1. Методичне забезпечення навчального процесу 
 

№ 

з/п 

Питання, 

що вивчається 

Адреса 

вивчення 

Термін Відповідаль-

ний 

1. Надання методичної 

допомоги педагогічним 

працівникам ЗНЗ, 

міських/районних 

методичних кабінетів/центрів 

щодо організації навчально-

виховного процесу (шкіл з 

мовами навчання 

національних меншин) 

м. Берегово упродовж року методисти філії 

2.  Упровадження програми з 

угорської мови та літератури 

для 5 – 9 класах для шкіл з 

угорською мовою навчання 

ЗНЗ з мовами 

навчання 

національних 

меншин 

упродовж року Браун Є.Л. 

3.  Консультування 

педагогічних працівників 

шкіл, де переважна більшість 

учнів ромської народності 

(дистанційна форма) 

ЗНЗ з мовами 

навчання 

національних 

меншин 

упродовж року Сергійчик Ю.П., 

Габода Б.В. 

4.  Методична допомога 

експертам рукописів 

підручників учителів 

угорської мови та літератури 

Берегівська 

філія, 

м. Ужгород, 

ЗІППО, 

навчальні 

заклади з 

угорською 

мовою 

навчання 

упродовж року Браун Є.Л. 

 

 

2. Перспективний педагогічний досвід 
 

№ 

з/п 

Назва Учасники Термін 

 

Відповідаль-

ний 

1. Узагальнення досвіду 

роботи вчителів-методистів 

румунської мови і 

літератури  

Навчально-виховні 

заклади  

упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П. 

2.  Узагальнення досвіду 

вчителів ЗНЗ області, які 

працюють з дітьми 

ромської національності 

Навчально-виховні 

заклади 

упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П. 

  

3.  Узагальнення досвіду 

роботи вчителів початкових 

класів навчальних закладів 

зі словацькою мовою 

навчання 

Спеціалізована 

загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

№4 із поглибленим 

вивченням словацької 

упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П.  
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 мови Ужгородської 

міської ради 

4.  Узагальнення  досвіду 

роботи вчителів початкових 

класів шкіл з румунською 

мовою навчання області 

Навчально-виховні 

заклади 

упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П. 

5.  Вивчення досвіду та 

системи роботи  

Молнар Е.І., учителя хімії, 

Бак Е.Б, учителя хімії 

Великодобронська 

ЗОШ  I – ІII ст., 

Коледж ЗУІ  

ім. Ф. Ракоці ІІ 

м. Берегово 

упродовж 

року 

Берегівська 

філія 

 

 

 

3. Навчально-методичні семінари, наради, конференції, тренінги тощо 
 

№ 

з/п 

Назва заходу 

Тема семінару 

Категорії  

учасників 

Місце 

проведення 

Відпові-

дальний 

Лютий 

1. Провести семінар-

практикум „Інформатика у 

початкових класах” 

 

учителі початкових 

класів шкіл з 

мовами навчання 

національних 

меншин 

м. Ужгород, 

ЗІППО  

 

Сергійчук Ю.П. 

 

2. Організувати майстер-клас 

„Використання віртуального 

експерименту на уроках 

хімії” 

учителі хімії ЗНЗ з 

навчанням мовами 

національних 

меншин 

 

 

м. Берегово  

 

Габода Б.В. 

Березень 

1. Провести семінар-

практикум „Викладання 

природознавства у 

початкових класах” 

 

учителі початкових 

класів шкіл з 

мовами навчання 

національних 

меншин 

м. Берегово Сергійчук Ю.П. 

 

2. Провести методичний 

семінар-тренінг „Освіта для 

сталого розвитку у шкільній 

географії” 

учителі географії 

ЗНЗ з навчанням 

мовами 

національних 

меншин 

Берегівська 

угорська 

гімназія  

ім. Бетлена 

Габора 

Габода Б.В. 

Квітень 

1. Провести методичний 

семінар „Проблеми і 

можливості навчання 

української мови у 

навчальних закладах з 

угорською мовою навчання” 

учителі української 

мови і літератури 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

навчанням мовами 

національних 

меншин 

м. Берегово Маргітич М.А. 

2. Організувати майстер-клас 

„Формування самостійної 

учителі фізики ЗНЗ 

з навчанням 

м. Чоп Попович Е.Б. 
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пізнавальної діяльності 

учнів під час розв’язування 

якісних задач з фізики” 

мовами 

національних 

меншин 

3. Провести науково-

методичний семінар 

„Державна підсумкова 

атестація з угорської мови 

(11 клас)” 

 

учителі угорської 

мови з навчанням 

мовами 

національних 

меншин 

м. Берегово Браун Є.Л. 

Травень 

1. Провести методичний 

семінар „Використання 

інформаційних технологій 

для формування ключових і 

предметних компетенцій у 

процесі навчання біології” 

учителі біології 

ЗНЗ з навчанням 

мовами 

національних 

меншин 

Берегівський 

район 

Габода Б.В. 

2. Організувати майстер-клас 

„Google-сервіси для 

професійного розвитку 

вчителя математики” 

 

учителі математики 

ЗНЗ з навчанням 

мовами 

національних 

меншин 

м. Берегово Попович Е.Б. 

Червень 

1. Провести семінар-

практикум „Особливості 

викладання української 

мови в 1 – 4 класах у 

школах з мовами навчання 

національних меншин” 

учителі, які 

викладають 

українську мову у 

початкових класах 

 

 

 

м. Берегово  

 

Сергійчук 

Ю.П. 

 

Серпень 

1. Провести інструктивно-

методичний семінар 

„Особливості роботи у 

початкових класах 

відповідно до  „Оновлених 

навчальних програм для  

1 – 4 класів” 

учителі 1-х та 4-х 

класів ЗНЗ з 

мовами навчання 

національних 

меншин 

 

м. Ужгород, 

м. Мукачево, 

м. Берегово, 

м. Виноградів, 

м. Тячів 

 

Сергійчук Ю.П. 

 

2. Провести інструктивно-

методичний семінар 

„Особливості змістового та 

методичного забезпечення 

викладання румунської 

мови і літератури” 

учителі румунської 

мови і літератури 

 

 

 

м. Тячів 

 

Сергійчук Ю.П. 

 

3. Провести інструктивно-

методичний семінар 

„Проблеми і перспективи 

викладання словацької мови 

у 5 – 11 класах” 

 

учителі, які 

викладають 

словацьку мову і 

літературу як 

предмет, як другу 

мову чи 

факультативно 

у 5 – 11 класах 

 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

 

Сергійчук Ю.П. 
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Вересень 

1. Провести семінар-

практикум „Використання 

проектних технологій під 

час навчання математики” 

 

учителі математики 

ЗНЗ з навчанням 

мовами 

національних 

меншин 

м. Берегово Попович Е.Б. 

2. Провести інструктивно-

методичний семінар 

„Викладання угорської мови 

та інтегрованого курсу 

„Література” (угорська та 

світова) у 9-х класах за 

новими навчальними 

програми та підручниками 

шкіл з угорською мовою 

навчання” 

учителі угорської 

мови та літератури 

 

м. Берегово Браун Є.Л. 

Жовтень 

1. Організувати навчально-

методичний семінар 

„Формування ключових 

компетентностей учнів на 

уроках суспільствознавчих 

дисциплін та у позакласній 

роботі” 

учителі суспільно-

гуманітарних 

дисциплін ЗНЗ з 

навчанням мовами  

національних 

меншин 

 

м. Берегово 

 

Маргітич М.А. 

Листопад 

1. Провести семінар-

практикум „Освіта ромів: 

проблеми і перспективи” 

учителі початкових 

класів шкіл з 

мовами навчання 

національних 

меншин, де 

переважна 

більшість учнів 

ромської 

народності 

м. Ужгород,       

ЗІППО, 

у рамках курсів 

 

Сергійчук Ю.П. 

2. Організувати психологічний 

тренінг „Психологічний 

комфорт педагога-

керівника” 

директори, 

заступники 

директорів, учителі 

ЗНЗ з угорською 

мовою навчання 

м. Берегово 

 

Габода Б.В., 
Маргітич М.А. 

Грудень 

1. Провести семінар-

практикум „Методи і форми 

національно-патріотичного 

виховання. Традиції і звичаї 

школи” 

 

заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів області з 

мовами навчання 

національних 

меншин 

Берегівський 

район 

Габода Б.В. 

http://calendar.org.ua/uk/calendar/month/2016-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-2016-%D1%80%D1%96%D0%BA/9-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
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4. Науково-методичний супровід масових заходів 

 
№ 

з/п 

Назва заходу 

 

Місце 

проведення  

Термін  Відповідальний 

1. Організувати майстер-клас 

„Ярмарка педагогічних ідей та 

інновацій” 

у початковій школі 

м. Ужгород, 

ЗІППО, 

м. Берегово 

упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П.  

2. Узяти участь у конкурсі „Рідна 

мова – скарбниця душі” 

ЗНЗ із 

румунською 

мовою 

навчання 

упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П. 

3. Узяти участь в обласному 

конкурсі на краще декламування 

віршів національного поета М. 

Емінеску (для учнів 8 – 11 

класів) 

ЗНЗ із 

румунською 

мовою 

навчання 

упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П. 

4. Провести обласні конкурси „У 

світі казок”, „Подорож у світ 

математики” 

ЗНЗ із мовами 

навчання 

національних 

меншин  

упродовж 

року 

Сергійчук Ю.П. 

(методисти 

ММЦ, РМК) 

5. Провести індивідуальні 

консультації з методистами та 

вчителями угорської та 

румунської мови і літератури із 

питань організації та проведення 

науково-дослідницької роботи   

та ІV етапу олімпіади з угорської 

та  румунської мов та літератур 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

січень –  

лютий 

Браун Є.Л., 

Сергійчук Ю.П. 

6. Провести конкурс читання 

художніх текстів угорського 

мовою ім. Ференца Казінці  

м. Берегово лютий Браун Є.Л.   

7. Провести конкурс на краще 

декламування віршів для шкіл із 

угорською мовою навчання  

Берегівський 

район 

квітень Браун Є.Л., 

Габода Б.В. 

 

 

8. Провести конкурс „У світі казок 

народів світу”  

Берегівський 

район 

травень Селгійчук Ю.П.,  

Габода Б.В. 

9. Провести конкурс з угорської 

мови ім. Шімоні 

ЗІППО, 

м. Ужгород 

травень Браун Є.Л. 

10. Оргазізувати круглий стіл 

„Освіта ромів” 

ЗІППО, 

м. Ужгород 

вересень Сергійчук Ю.П. 

11. Узяти участь у роботі  

методоб’єднань учителів хімії, 

біології, географії, математики, 

фізики, історії, української мови 

та літератури, угорської мови та 

літератури, англійської мови 

ЗНЗ із мовами 

навчання 

національних  

меншин 

упродовж 

року 

методисти  

12. Організувати тренінги з 

педагогіки переживання 

 

м. Берегово упродовж 

року 

методисти  
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13. Провести конкурс до 

Міжнародного дня прав дітей  

м. Берегово 

 

листопад 

 

Маргітич М.А. 

14. Провести конкурс „Christmas in 

Our Hearts” з англійської мови 

м. Берегово 

 

грудень Маргітич М.А. 

15. Розробити олімпіадні завдання та  

критеріїв оцінювання учнівських 

робіт ІІ, ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з угорської мови і 

літератури та з румунської мови і 

літератури 

м. Берегово, 

м. Ужгород 

 

вересень – 

грудень 

 

Браун Є.Л., 

Сергійчук Ю.П. 
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ХІ. Інформаційно-видавнича діяльність 
 

 

1. Робота бібліотеки 
 

№  

з/п 

Назва Термін Відповідальний 

  1. Аналіз поповнення інформаційних 

ресурсів за попередній рік. 

Комплектування бібліотечного фонду 

науковою, галузевою, навчально-

методичною літературою, документами 

педагогічного профілю, фаховими 

періодичними виданнями  

упродовж року Кот А.П. 

  2. Формування книжкового фонду 

виданнями ЗІППО, методичними 

посібниками, які затверджуються науково-

методичною радою інституту, а також 

книгами, отриманими у дарунок 

упродовж року Кот А.П. 

3. Обговорення зі слухачами Стратегії 

розвитку бібліотечної справи на період до 

2025 року „Якісні зміни бібліотек для 

забезпечення сталого розвитку України” 

упродовж року Кот А.П., 

Турок К.Ю. 

4. Сприяння участі бібліотечних працівників 

у Всеукраїнському конкурсі „Шкільна 

бібліотека – 2017” та у щорічному 

Всеукраїнському місячнику шкільних 

бібліотек  

упродовж року  

 

Кот А.П., 

Турок К.Ю. 

5. Інформування слухачів курсів про 

Всеукраїнський експеримент за 

інноваційним освітнім проектом „Шкільна 

електронна бібліотека „ШБІЦ-інфо” 

упродовж року Кот А.П., 

Турок К.Ю. 

6. Співпраця з Державною науково-

педагогічною бібліотекою України              

ім. В.О. Сухомлинського, Інститутом 

педагогіки НАПН України, 

видавництвами, що розповсюджують 

періодичні видання 

упродовж року Кот А.П. 

7. Підтримка партнерських зв’язків з 

Обласною універсальною науковою 

бібліотекою ім. Ф. Потушняка, Обласною 

бібліотекою для дітей та юнацтва, 

Центральною міською бібліотекою для 

дітей 

упродовж року Кот А.П. 

8. Популяризація бібліотеки та її фондів, 

зокрема друкованої продукції, виданої 

центром інформаційно-видавничої 

діяльності ЗІППО, серед педагогічних та 

бібліотечних працівників освітянської 

галузі області 

 

упродовж року Кот А.П. 
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9. Ведення та використання довідково-

бібліографічного апарату для якісного 

задоволення запитів користувачів  

упродовж року Кот А.П. 

10. Організація інформаційного 

обслуговування користувачів: 

індивідуальне, групове інформування про 

нові надходження, перегляди літератури, 

бібліографічні огляди, підготовка 

рекомендованих бібліографічних списків 

тощо. Поєднання традиційних та 

електронних носіїв інформації 

упродовж року Кот А.П. 

11. Формування електронних баз даних 

педагогічного, бібліотечного досвіду й 

інноваційної діяльності; електронного 

каталогу 

упродовж року Кот А.П. 

12. Підготовка лекцій, практичних занять з 

удосконалення навичок роботи в програмі 

ІРБІС слухачами курсів підвищення 

кваліфікації шкільних бібліотекарів 

під час курсів 

 

Кот А.П. 

13. Сприяння неперервному процесу 

підвищення фахового рівня бібліотекарів у 

міжкурсовий період 

упродовж року Кот А.П. 

14. Співпраця з методистами інституту, 

здійснення інформаційно-бібліографічного 

супроводу всіх категорій слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

упродовж року Кот А.П. 

15. Організація в бібліотеці книжкових 

виставок до знаменних і пам’ятних дат у 

галузі освіти, краєзнавчих пам’ятних дат 

упродовж року Кот А.П. 

16. Підготовка рекомендаційних списків 

літератури на запити користувачів 

упродовж року Кот А.П. 

17. Організація тематичних виставок під час 

проведення обласних, всеукраїнських 

конференцій, науково-практичних 

семінарів 

упродовж року Ходанич Л.П., 

Баяновська М.Р., 

Кот А.П., 

Поп І.П. 
 

 

2. Видавнича діяльність за рік 

 
 

№ 

з/п 

Вид 

літератури 

 

Автор 

Назва 

видання 

Призначення 

(категорія, 

освітня 

галузь, інше) 

Наклад, 

елект-

ронна 

версія 

1.  Навчальний 

посібник 

Бокоч О.С. 

(у співавторстві) 

 

Термінологічний 

словник з біології 

для учнів шкіл з 

угорською мовою 

навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

2.  Методичні 

рекомендації 

Бокоч О.С. 

 

Викладання біології 

в загальноосвітніх 

навчальних 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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закладах області у 

2017/2018 н.р. 

3.  Методичні 

рекомендації 

Бокоч О.С. 

 

Викладання 

екології в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах області у 

2017/2018 н.р. 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

4.  Збірник Бокоч О.С. Завдання 

теоретичного туру 

ІІІ етапу 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади з екології 

педагогічні 

працівники, 

учасники 

олімпіади 

електронна 

версія 

5.  Збірник Бокоч О.С. Завдання ІІ етапу 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади з біології 

педагогічні 

працівники, 

учасники 

олімпіади 

електронна 

версія 

6.  Збірник Бокоч О.С., 

Глюдзик Г.Б., 

Голомб О.М., 

Гайналій Л.І., 

Петечук К.М. 

Моніторинг якості 

викладання біології, 

географії, хімії, 

фізики, математики 

(три комплекти 

завдань для 9 та 11 

класів)  

І семестр 

педагогічні 

працівники, 

учні 9 та 11 

(10 – з 

географії) 

класів 

електронна 

версія 

7.  Збірник Бокоч О.С., 

Глюдзик Г.Б., 

Голомб О.М., 

Гайналій Л.І., 

Петечук К.М. 

 

Моніторинг якості 

викладання біології, 

географії, хімії, 

фізики, математики 

(три комплекти 

завдань для 9 та 11 

класів) ІІ семестр 

педагогічні 

працівники, 

учні 9 та 11 

(10 – з 

географії) 

класів 

 

електронна 

версія 

8.  Збірник Бокоч О.С., 

Глюдзик Г.Б., 

Голомб О.М., 

Гайналій Л.І., 

Петечук К.М. 

Завдання 

контрольних робіт 

ІІ етапу МАН  з 

математики, 

біології, хімії, 

фізики, географії 

педагогічні 

працівники, 

учасники 

МАН 

електронна 

версія 

9.  Методичні 

рекомендації 

Глюдзик Г.Б. Викладання 

географії та 

економіки в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах області у 

2016/2017 н.р. 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

10.  Методичні 

рекомендації 

Голомб О.М. 

 

Викладання хімії в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах області у 

2017/2018 н.р. 

 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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11.  Методичні 

рекомендації 

Голомб О.М. Діяльнісний підхід 

у викладанні хімії 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

12.  Збірник 

завдань 

Голомб О.М. 

(укладач) 

Завдання та 

розв’язки ІІ – ІІІ 

етапів 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади з хімії 

педагогічні 

працівники, 

учні 7 – 11 

класів 

електронна 

версія 

13.  Методичні 

рекомендації 

Шаркадій І.В. 

 

Викладання 

інформатики в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах області у 

2017/2018 н.р. 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

14.  Навчально-

методичний 

комплект  

Глюдзик Г.Б. 

(у співавторстві) 

Регіональна 

програма, 

методичний 

посібник 

„Закарпаття. 

Географія рідного 

краю (6 – 9 класи)” 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

15.  Навчально–

методичний 

посібник 

Шаркадій І.В.,  

Горват П.П., 

Чернявська Х.М., 

Орос В.М.,  

Хома Н.І. 

 

Збірник завдань ІІ, 

ІІІ етапів 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіади з 

інформатики та 

інформаційних 

технологій 

учителі 

інформатики, 

учасники 

олімпіад 

електронна 

версія 

16.  Методичні 

рекомендації 

Петечук К.М., 

Сігетій І.П. 

„Розвиток творчих 

здібностей 

школярів на уроках 

математики”  

(З досвіду роботи 

вчителя 

математики 

Мукачівської 

СЗОШ І – ІІІ ст. 

№16 Інни Юріївни 

Кушніренко) 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

17.  Методичні 

рекомендації 

Петечук К.М., 

Сігетій І.П. 

„Вивчення 

математики в 

умовах профілізації 

школи” (З досвіду 

роботи вчителя 

математики 

Іршавської гімназії 

Козенюк Руслани 

Василівни) 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

18.  Методичні 

рекомендації 

Петечук К.М. 

 

Викладання 

математики в 

загальноосвітніх 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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навчальних 

закладах області у 

2017/2018 н.р. 

19.  Методичний 

посібник 

Петечук В.М., 

Петечук К.М. 

„Геометричні 

мініатюри” 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

20.  Методичний 

посібник 

Орос В.М.,  

Хома Н.І., 

Шаркадій І.В. 

„Програмування у 

школі”, Ч.2. 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

21.  Методичні 

рекомендації 

Орос В.М.,  

Хома Н.І., 

Шаркадій І.В. 

„Використання 

додаткових 

можливостей 

мультимедійних 

презентацій у 

навчально-

виховному 

процесі” 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

22.  Програма  

 

Габода Бейла 

(у співавторстві) 

Програма з 

угорської 

етнографії 

(факультатив)  

для 5 – 6 класів 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

23.  Методична 

розробка 

Габода Бейла 

 

Хімічний словник  

(7 клас) 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

24.  Програма  

 

Берегівська філія 

спільно із 

Закарпатським 

угорським 

інститутом  

ім. Ф.Ракоці ІІ 

Програми ДНЗ з 

мовами навчання 

національних 

меншин  

 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

25.  Програма  

 

Берегівська філія 

спільно із 

Закарпатським 

угорським 

інститутом  

ім. Ф.Ракоці ІІ та 

Закарпатським 

угорським 

педагогічним 

товариством 

Програма 

„Угорська мова” 

для ДНЗ з 

українською мовою 

навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

26.  Методичні 

рекомендації 

Сивохоп В.І., 

Шеян М.О. 

Сім’я і школа: 

шляхи взаємодії та 

співпраці  

(І та ІІ частини) 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 

27.  Посібник Райхель Г.Є. Підсумки 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад у 

Закарпатській 

області  

(2016/2017 н.р.) 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 

28.  Посібник Райхель Г.Є. Конкурс „Учитель 

року – 2017”: грані 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 
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педагогічної 

творчості” 

29.  Методичні 

рекомендації 

Турок К.Ю. Методика роботи в 

базах даних АБІС 

„Ірбіс” 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

30.  Посібник Лазар І.В. Освіта 

Мукачівщини  

1944 – 1950 рр. 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 

31.  Посібник Лазар І.В., 

Немеш В.І., 

Райхель Г.Є., 

Сивохоп В.І., 

Турок К.Ю. 

Опорна школа: 

запитання і 

відповіді 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 

32.  Посібник Лазар І.В., 

Тяскайло Г.І., 

Хомутник Р.Р. 

Документальне 

забезпечення 

охорони праці у 

навчально-

виховних закладах 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 

33.  Навчально-

методичний 

посібник 

Сивохоп Я.М. Теорія і практика 

соціально-

просвітницького 

тренінгу 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

34.  Навчально-

методичний 

посібник 

Сивохоп Я.М. Формування 

здорового способу 

життя в умовах 

діяльності 

позашкільного 

навчального 

закладу 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

35.  Навчально-

методичний 

посібник  

Химинець В.В., 

Качур Б.М., 

Герцог Ю.В., 

Іваць О.М., 

Грабовська Т.І., 

Сивохоп Я.М. 

Інноваційна 

управлінська 

діяльність в освіті 

освітяни 

Закарпаття 

наклад або 

електронна 

версія 

36.  Монографія Химинець В.В., 

Басараб М.М. 

Видатні освітні 

постаті Закарпаття 

освітяни 

Закарпаття 

наклад 

37.  Монографія Химинець В.В. Освіта Ужгорода освітяни 

Закарпаття 

наклад або 

електронна 

версія 

38.  Навчально-

методичний 

посібник 

Химинець В.В. 

Сивохоп Я.М. 

Інноваційні 

підходи до 

здорового способу 

життя 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

39.  Методичні 

рекомендації 

Гаяш О.В. 

 

Інструктивно-

методичні 

рекомендації щодо 

організації 

інклюзивного 

(інтегрованого), 

індивідуального 

навчання дітей з 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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особливими 

освітніми 

потребами у 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах області 

40.  Навчально-

методичний 

посібник 

Гаяш О.В. Дидактичні основи 

навчання грамоти 

учнів з 

порушеннями 

розумового 

розвитку 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

41.  Навчально-

методичний 

комплект: 

регіональна 

програма 

для 

позакласног

о читання 

для 2 – 4 

класів та 

посібник для 

учнів 

Ходанич Л.П., 

Ходанич П.М., 

Кірик М.Ю. 

Програма з 

позакласного 

читання для 1 – 4 

класів. 

Посібник 

„Закарпатська 

читанка” для учнів 

1 – 4 класів 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 

42.  Методичні 

рекомендації 

Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

Інструктивно-

методичні 

рекомендації щодо 

організації 

навчально-

виховного в школі  

І ступеня 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

43.  Навчально-

методичний 

посібник 

Гордуз Н.О. Формування 

писемного 

мовлення 

молодших 

школярів 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 

44.  Методичний 

посібник 

Палько Т.В., 

Романчак О.О., 

Рего Г.І. 

„Пізнаємо рідний 

край разом” 

Бібліотека до 

регіональної 

програми для дітей 

дошкільного віку 

„Український 

віночок. 

Закарпаття” з 

міжкультурної 

освіти 

інтегрованого 

курсу „Культура 

добросусідства” 

 

педагогічні 

працівники 

ДНЗ 

електронна 

версія, 

видання 
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45.  Методичний  

посібник 

Палько Т.В., 

Романчак О.О., 

Рего Г.І. 

„Подорожуємо 

Закарпаттям” 

Бібліотека до 

регіональної 

програми для дітей 

дошкільного віку 

„Український 

віночок. 

Закарпаття” з 

міжкультурної 

освіти 

інтегрованого 

курсу „Культура 

добросусідства” 

педагогічні 

працівники 

ДНЗ 

електронна 

версія, 

видання 

46.  Методичні 

рекомендації 

Жабляк М.Д. 

 

Методичні 

рекомендації щодо 

викладання 

художньо-

естетичних 

дисциплін у ЗОШ  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

47.  Навчально-

методичний 

посібник   

„Мій 

конспект” 

„Мистецтво” 

8 клас 

Жабляк М.Д., 

Папіш Л.В., 

Шутка М.М. 

Для вчителів 

предмету 

„Мистецтво”  

8 клас 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

48.  Положення 

про 

обласний 

конкурс 

вокальних 

ансамблів, 

хорових 

колективів  

„Співайте, 

радійте і 

славте” 

Жабляк М.Д. Для керівників 

вокальних 

ансамблів, хорових 

колективів 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

49.  Положення 

про 

обласний 

дитячий 

конкурс з 

образотвор- 

чого 

мистецтва 

„Кольори 

Закарпат-

ського 
краю” 

Жабляк М.Д. Для вчителів 

образотворчого 

мистецтва 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

50.  Навчальна 

програма 

Гнаткович Т.Д. 

(у співавторстві) 

Українська мова.  

8 – 9 класи. 

учителі 

української 

електронна 

версія 
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Програма з 

поглибленим 

вивченням 

української мови 

для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів (класів) з 

угорською мовою 

навчання 

мови і 

літератури у 

ЗНЗ з 

угорською 

мовою 

навчання 

51.  Методичний 

комплекс 

Гнаткович Т.Д. 

(у співавторстві) 

Вчимося писати 

твір: методичний 

комплекс 

учителі 

української 

мови і 

літератури 

електронна 

версія 

52.  Навчально-

методичний 

посібник 

Гнаткович Т.Д. 

(у співавторстві) 

Формування 

морфологічної 

компетентності 

учнів 6 – 7 класів 

на уроках 

української мови  

учителі 

української 

мови і 

літератури 

електронна 

версія 

53.  Навчально-

методичний 

посібник 

Гнаткович Т.Д. 

(у співавторстві) 

Формування мовної 

компетенції 

восьмикласників у 

процесі вивчення 

односкладних та 

неповних речень. 

учителі 

української 

мови і 

літератури та 

учителі 

української 

мови і 

літератури у 

ЗНЗ з 

угорською 

мовою 

навчання 

електронна 

версія 

54.  Навчально-

методичний 

посібник 

Гнаткович Т.Д., 

Опачко О.І. 

Олімпіади, 

конкурси із 

української мови та 

літератури. 

Методика 

проведення, 

завдання, критерії 

оцінювання 

учителі 

української 

мови і 

літератури 

електронна 

версія 

55.  Навчально-

методичний 

посібник 

Гнаткович Т.Д. 

(у співавторстві) 

Літературні 

компетентності у 

вивченні творчості 

письменника на 

уроках української 

літератури  

(10 – 11 класи) 

учителі 

української 

мови і 

літератури та 

учителі 

української 

мови і 

літератури у 

ЗНЗ з 

угорською 

мовою 

навчання 

електронна 

версія 
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56.  Навчально-

методичний 

посібник 

Опачко О.І. 

(у співавторстві) 

Розвиток 

літературної 

компетентності і 

самостійності учнів 

під час аналізу 

художніх творів. 

учителі 

української 

мови і 

літератури 

електронна 

версія 

57.  Навчально-

методичний 

посібник 

Шимон Ю.Ю. 

(у співавторстві) 

Історія рідного 

краю (Закарпаття з 

найдавніших часів 

– початку ХХІ ст.) 

учителі історії 

 

електронна 

версія 

58.  Методичний 

посібник 

 

Шимон Ю.Ю. 

(у співавторстві) 

Використання 

краєзнавчого 

матеріалу на 

уроках історії 

учителі історії 

 

електронна 

версія 

59.  Навчальний 

посібник 

Шимон Ю.Ю. 

(у співавторстві) 

Хронологічний 

довідник. Всесвітня 

історія. Історія 

України. Історія 

рідного краю.  

6 – 9 класи 

учителі історії 

 

електронна 

версія 

60.  Навчально-

методичний 

посібник 

Шимон Ю.Ю. Збірник завдань ІІ, 

ІІІ етапів 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіади з історії 

учителі історії 

 

електронна 

версія 

61.  Програма Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві)  

Угорська мова для   

шкіл з українською 

мовою навчання, де 

угорська мова 

вивчається як мова 

національних 

меншин чи 

факультативним 

курсом 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

62.  Програма Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Словацька мова   

1 – 4 класи для 

шкіл з українською 

мовою навчання, де 

словацька мова 

вивчається 

поглиблено (як 

рідна мова) 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

63.  Програма Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Словацька мова  

1 – 4 класи для   

шкіл з українською 

мовою навчання, де 

словацька мова 

вивчається як мова 

національних 

меншин чи 

факультативним 

курсом 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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64.  Програма  Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

„Словацька мова”  

5 – 9 класи для 

класів, шкіл з 

українською мовою 

навчання, де 

словацька мова 

вивчається як друга 

іноземна  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

65.  Програма 

факультатив

ного курсу 

Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

„Література” 

(словацька та 

зарубіжна 

література) для  

5 – 11 класів шкіл з 

українською мовою 

навчання   

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

66.  Програма 

факультатив

ного курсу  

Касинець Н.І. „Науково-

технічний 

переклад” 

(словацька мова)  

для 10 (11) класів  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

67.  Програма 

факультатив

ного курсу 

Касинець Н.І. „Ділова словацька 

мова” для 10 (11)   

класів  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

68.  Підручник Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Угорська мова для 

шкіл з українською 

мовою навчання. 5, 

6 клас 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

69.  Підручник Браун Є.Л. Угорська мова для 

8 класу         

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

70.  Підручник Браун Є.Л. „Угорська 

література” для 8 

класу        

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

71.  Збірник для 

проведення 

державної 

підсумкової 

атестації у  

4 класі   

Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

 

1. „Угорська мова 

та літературне 

читання”;    

2. „Румунська мова 

та літературне 

читання;   

3. „Словацька мова 

та літературне 

читання”;   

4. „Українська 

мова”   

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

72.  Збірник 

диктантів 

для 

державної 

підсумкової 

атестації у  

9 класі 

Герзанич М.М., 

Огразанська Н.М. 

Словацька мова педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

73.  Збірник 

переказів 

Герзанич М.М., 

 

Словацька мова педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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для 

державної 

підсумкової 

атестації в 

11 класі  

Огразанська Н.М. 

74.  Збірник 

диктантів 

для 

державної 

підсумкової 

атестації у  

9 класі  

 Браун Є.Л. Угорська мова педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

75.  Збірник 

переказів 

для 

державної 

підсумкової 

атестації в 

11 класі 

Браун Є.Л. Угорська мова педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

76.  Програма Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Угорська мова для 

1 – 4 класів для  

шкіл з угорською 

мовою навчання 

(перевидання) 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

77.  Збірник Браун Є.Л. Збірник переказів  

для державної 

підсумкової 

атестації з 

угорської мови  

(11 кл.) для шкіл з 

угорською мовою 

навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

78.  Програма Браун Є.Л. Угорська мова та 

література для  

5 – 9 класів ЗНЗ 

угорською мовою 

навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

79.  Збірник Браун Є.Л. Угорська мова як 

друга іноземна для 

5 – 9 класів ЗНЗ 

українською мовою 

навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

80.  Збірник Браун Є.Л. Збірник завдань ІІ, 

ІІІ етапів 

Всеукраїнської 

олімпіади з 

угорської мови та 

літератури 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

81.  Збірник Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Збірник завдань ІІ, 

ІІІ етапів 

Всеукраїнської 

олімпіади з 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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румунської мови   

та літератури 

82.  Програма  Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві)    

Словацька мова  

5 – 9 класи для 

класів, шкіл з 

українською мовою 

навчання, де 

словацька мова    

вивчається як друга 

іноземна   

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

83.  Програма 

факультатив

ного курсу 

Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві)    

Література 

(словацька та 

зарубіжна 

література) для  

5 – 11 класів шкіл з 

українською мовою 

навчання та 

поглибленим 

вивченням 

словацької мови  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

84.  Посібник Сергійчук Ю.П. Методичний 

посібник для 

вивчення угорської 

мови у початкових 

класах 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

85.  Навчальний 

посібник 

Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Робочий зошит з 

української мови і 

літературного 

читання для 3 – 4 

класів шкіл з 

угорською мовою 

навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

86.  Навчальний 

посібник 

Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Робочий зошит з 

рідної мови для  

1 класів шкіл з 

угорською мовою 

навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

87.  Збірник Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

ДПА для  4 класу 

„Угорська мова та 

читання”,  

ДПА для 4 класу 

„Румунська мова та 

читання,  

ДПА  для 4 класу 

„Словацька мова та 

читання,  

ДПА для 4 класу 

„Українська мова 

та читання” 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

88.  Збірник Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Збірник диктантів, 

текстів для 

списування та 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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аудіювання для  

2 – 4 класів 

(українська, 

угорська, 

румунська, 

словацька мови) 

89.  Збірник Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Збірник завдань до 

„Евристично-

програмового 

методу І. Толнаї” 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

90.  Збірники Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Текти для 

диктантів з 

угорської мови для 

2 – 4 класів.  

Тексти для 

аудіювання з 

угорської мови для 

2 – 4 класів 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

91.  Збірник Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Ігри на уроках у 

початкових класах 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

92.  Додаток до 

програми 

Сергійчук Ю.П. 

(у співавторстві) 

Програма з рідної 

мови для ДНЗ з 

угорською мовою 

навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

93.  Методичний 

посібник 

Тяскайло Г.І., 

Новицька Т.В. 

 

Технологія ігрових 

форм та методів 

роботи на уроках 

трудового навчання 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

94.  Методичні 

рекомендації  

Кузьма В.М., 

Тяскайло Г.І. 

Організація 

дозвілля дітей у 

літніх оздоровчих 

таборах з денним 

перебуванням  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

95.  Методичні 

рекомендації 

Тяскайло Г.І., 

Кузьма В.М. 

Інтерактивні форми 

роботи як основа 

художньо-

естетичного 

виховання дітей  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

96.  Методичні 

рекомендації 

Дуб В.І. Системи розіграшу 

при проведенні 

змагань 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

97.  Навчально-

методичний  

посібник 

Баяновська М.Р.,  

Ходанич П.М.,  

Жабляк М.Д.,  

колектив 

авторської 

творчої 

майстерні 

вчителів 

художньо-

естетичних 

дисциплін 

Історія мистецтв 

Закарпаття 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 
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98.  Навчально-

методичний   

посібник 

Баяновська М.Р. Соціально-

педагогічні основи 

становлення 

молодіжного руху в 

умовах європеїзації 

українського 

суспільства 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

99.  Навчально-

методичний   

посібник 

Баяновська М.Р. Діяльнісний підхід 

до здійснення 

духовних вправ 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

100.  Монографія Химинець В.В., 

Басараб М.М. 

Видатні освітні 

постаті Закарпаття 

освітяни 

Закарпаття 

електронна 

версія 

101.  Методичний 

посібник 

Ходанич Л.П., 

Рего Г.І.,  

Палько Т.В. 

 Програма 

„Культура 

добросусідства” 

(довкілля, 

початкова школа) 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

102.  Методичний 

посібник 

Ходанич Л.П. 

 

Літературне 

краєзнавство у 

початковій школі 

(1 – 4 класи)  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

103.  Навчально-

методичний 

посібник 

 

Рего Г.І.,  

Ходанич Л.П. 

Регіональна 

програма 

„Культура 

добросусідства”: 

- для дошкільних 

закладів; 

- для початкової 

школи  

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

104.  Навчально-

методичний 

посібник 

 

Ходанич Л.П. Тестові завдання з 

художньої 

культури та 

літератури 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

105.  Методичний 

посібник 

Ходанич Л.П. Літературне 

краєзнавство у 

початковій школі: 

методичний 

посібник для 

вчителя 

педагогічні 

працівники 

навчальних 

дошкільних 

закладів 

електронна 

версія 

106.  Навчально-

методичний 

посібник 

 

Баяновська М.Р.,  

доц., 

Ходанич П.М., 

Жабляк М.Д.,  

колектив 

Авторської 

творчої 

майстерні 

вчителів 

художньо-

естетичних 

дисциплін 

 

Історія мистецтв 

Закарпаття 

педагогічні 

працівники 

навчальних 

дошкільних 

закладів 

електронна 

версія 
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107.  Навчальна 

програма 

Баяновська М.Р., 

Баланко В.Й. 

Словацька мова як 

друга іноземна (для 

учнів 5 – 9 класів) 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

108.  Методичний 

посібник 

Рего Г.І. Формування 

мовленнєвої 

компетенції 

дошкільника в 

закладах з 

угорською мовою 

виховання: 

методичний 

посібник для 

вихователя 

педагогічні 

працівники 

друкована 

версія 

109.  Науково-

методичний 

посібник 

Ходанич П.М. 

 

Письменники 

Закарпаття для 

курсу „Література 

рідного краю 

(5 – 11 класи)” 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

110.  Науково-

методичний 

посібник 

Ходанич П.М. 

 

Тестові завдання з 

художньої 

культури та 

літератури (друге 

доповнене видання) 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

111.  Методична 

розробка 

Лемак М.В. Практичний 

психолог в 

освітньому закладі 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

112.  Збірник 

статей 

Ходанич П.М. 

 

 

Збірник наукових 

статей з історії 

педагогіки 

Закарпаття 

педагогічні 

працівники 

електронна 

версія 

113.  Методичний 

посібник 

Січка В.І. Вплив ціннісних 

орієнтацій на 

формування 

структури 

особистості 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

електронна 

версія 

114.  Методичний 

посібник 

Січка В.І. Тренінг 

толерантності у 

міжособистісних 

відносинах дітей 

підліткового віку  

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

електронна 

версія 

115.  Методичний 

посібник 

Бабинець Б.В. 

 

Педагогічні умови 

профілактики 

девіантної 

поведінки учнів 

старших класів 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

електронна 

версія 
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3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної 

науки та педагогічного досвіду регіону 

 
№ 

з/п 

Назва Термін Відпові-

дальний 

1.  Презентація досвіду роботи у науково-

інформаційних журналах з формування 

мовленнєвої компетентності дітей 

дошкільного віку в полікультурному 

середовищі Закарпаття 

квітень Романчак О.О. 

2.  Забезпечення принципу наступності між 

дошкільною та початковою ланками освіти з 

формування логіко-математичної 

компетентності дітей 

серпень Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю., 

Романчак О.О. 

 

3.  Презентація педагогічного досвіду щодо 

впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в роботу початкової школи за 

участю авторів програм та підручників 

серпень Орос В.М., 

Гордуз Н.О. 

 

4.  Висвітлення матеріалів перспективного 

педагогічного досвіду керівників шкіл, 

педагогів-організаторів, шкільних 

бібліотекарів 

упродовж року Лазар І.В., 

Сивохоп В.І., 

Турок К.Ю. 

5.  Інформаційна підтримка заходів щодо 

відзначення року англійської мови в Україні 

упродовж року Тріфан М.С. 

6.  Поповнення електронної бібліотеки 

перспективного педагогічного досвіду 

вихователів, яким присвоєно педагогічне 

звання „вихователь-методист” сайт 

„Віртуальний дитячий садок „ДИВОКРАЙ” на 

сайті Закарпатського ІППО) 

упродовж року Романчак О.О. 

7.  Поповнення електронної бібліотеки 

перспективного педагогічного досвіду 

учителів початкових класів, яким присвоєно 

педагогічне звання учитель-методист 

(розмістити на сайті Закарпатського ІППО) 

упродовж року Гордуз Н.О., 

Кірик М.Ю. 

8.  Висвітлення матеріалів роботи інституту на 

сайтах обласних газет  

упродовж року Поп І.П. 

 

4. Виставкова діяльність 

 

№ 

з/п 

Назва  Місце Термін Відпові-

дальний 

1. Участь у VІІ Міжнародній виставці 

„Сучасні заклади освіти – 2017” 

м. Київ І квартал Поп І.П. 

2. Виставка друкованої продукції 

методичних кабінетів 

управлінь/відділів освіти 

м. Ужгород, 

ЗІППО 

ІІ квартал Поп І.П., 

Лазар І.В. 

3. Участь у VІІІ Національній 

виставці-презентації „Інноватика в 

сучасній освіті” 

м. Київ ІV квартал Поп І.П. 
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 Додаток 1. 
 

Закріплення працівників закладу за основними напрямами діяльності 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада 

 

Напрямки 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  

Зоряна 

Василівна 

в.о. завідувача 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. Сивохоп  

Ярослав 

Михайлович 

завідувач науково-дослідної 

лабораторії здоров’я-

збережувальних технологій 

здоров’язбережувальні 

технології  



111 

 

15. Баяновська  

Марія  

Романівна 

завідувач кафедри  

суспільно-гуманітарної  

та етико-естетичної освіти 

суспільно-гуманітарна  

та етико-естетична освіта 

16. Качур  

Борис 

Михайлович 

завідувач кафедри менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти 

менеджмент та інноваційний 

розвиток освіти 

 

17. Орос  

Віктор 

Михайлович 

завідувач кафедри природничо-

математичної освіти та 

інформаційних технологій 

природничо-математична 

освіта та впровадження 

інформаційних технологій 

18. Ходанич  

Лідія  

Петрівна 

завідувач кафедри педагогіки  

та психології 

педагогіка та психологія 

 

 

 

 

 

 
 


