
2014 року науковці Закарпатського ІППО продовжували наукові 
дослідження з проблеми ,,Шляхи активізації навчання вчителів у процесі 
підвищення кваліфікації”. З цього питання Координаційною радою з 
проблем післядипломної педагогічної освіти Міністерства освіти і науки

 України підрозділам інституту на 2014 рік було затверджено дві теми:

- активізація навчання вчителів у системі підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів;

- технологічні основи впровадження новітніх наукових 
знань у багатонаціональних школах Закарпаття. 

У інституті науково-дослідну роботу здійснюють 51 
науково-педагогічних та педагогічних працівників,  з 

 яких

•докторів наук – 1;
•кандидатів наук –14



 Кафедри ЗІППО працювали за наступними 
науково-дослідними темами:

- Кафедра природничо-математичної освіти та 
інформаційних технологій – ,,Шляхи підвищення 
ефективності підготовки вчителів природничо-математичних 
дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти”; 
- Кафедра педагогіки та психології – ,,Шляхи активізації 
навчання вчителів у процесі підвищення кваліфікації” за двома 
підтемами: ,,Активізація навчання вчителів у системі 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів”, ,,Технологічні 
основи впровадження новітніх наукових знань у 
багатонаціональних школах Закарпаття”.
- Кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти 
– ,,Організаційно-педагогічні умови управління системою 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів”;
- Кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної 
освіти – ,,Активізація навчання вчителів суспільно-
гуманітарних та етико-естетичних дисциплін у системі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників”.



Протягом 2014 року проведено шість 
засідань вченої ради. Серед тем:

•Роль кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти в 
організації участі освітніх закладів Закарпаття у всеукраїнських та 
міжнародних освітніх виставках з інноваційної діяльності.
•Психологічна складова у змісті програм ЗІППО: стан, інновації, 
перспективи.
•Підготовка вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін до проектної 
діяльності.
•Науковий супровід кафедрою природничо-математичної освіти та 
інформаційних технологій впровадження в навчальний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційних комунікаційних 
технологій.
•Роль кафедр в організації самоосвітньої діяльності педагога.
•Про хід виконання рішення вченої ради від 9 квітня 2011 року ,,Про 
діяльність кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних 
дисциплін та кабінету національних шкіл з питань упровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у школах з мовами навчання 
національних меншин”.
•Стан та перспективи впровадження в області інклюзивної освіти.



ВЧЕНОЮ РАДОЮ ОБГОВОРЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО 
РЯД ПОЛОЖЕНЬ:

 Положення про поширення, узагальнення 
перспективного педагогічного досвіду.

 Положення про стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів у 
Закарпатському інституті післядипломної педагогічної 
освіти.

 Положення про елементи кредитно-модульної системи 
неперервного підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників Закарпатської області.

 Положення про експертну комісію науково-методичної 
ради Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності та 
дослідно-експериментальної роботи.



Науково-методичною радою ЗІППО було 
розглянуто та схвалено 140 методичних 

розробок педагогічних працівників області.

За результатами науково-дослідної роботи науковцями, викладачами, 
методистами та вчителями-пошукувачами Закарпатського ІППО 2014 року 
опубліковано:

3 підручники;
12 навчальних програм;
49 науково-методичних та навчально-методичних посібників.

Підручники:

Українська мова: Експериментальний підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
(класів) з навчанням угорською мовою / І.П. Ющук, Т.Д. Гнаткович, А.Ю. Лукач, 
Є.Е. Борисова, К.М. Лавер. – Ужгород: ,,Карпати”, 2014 – 288 с., іл. (Гриф МОН).

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
угорською мовою: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Бабич, Т. 
Гнаткович, 
Є. Борисова, К. Лавер, О. Пензова, М. Скаб. – Львів: Світ, 2014. – 240 с. (Гриф 
МОН).

. Угорська мова: підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. угорською 
мовою / Є.Браун, Х.Зикань, Є.Ковач – Буркуш. – Львів: Світ, 2014. – 200 с.: іл.



 Програми:

•Браун Є.Л. Програма ,,Угорська мова” та ,,Література” для 5-9 кл. ЗНЗ угорською мовою навчання (Гриф МОН) 
(Електр. версія).
•Браун Є.Л. Програма ,,Угорська мова” як друга іноземна для 5-9 кл. ЗНЗ українською мовою навчання (Гриф МОН) 
(Електр. версія).
•Гнаткович Т.Д. Експериментальна програма з поглибленим вивченням української мови для загальноосвітніх 
навчальних закладів з мовами навчання нацменшин. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2013. – 32 
с.
•Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю. Українська мова. 5-9 класи. Програма з поглибленим вивченням української мови для 
загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з угорською мовою навчання. – Ужгород: Центр інформаційно-
видавничої діяльності ЗІППО, 2013. – 92 с.
•Марина С.І., Борка В.Д., Борка А.Д. Збірник диктантів з румунської мови для 2, 3, 4 класів. – Ужгород: ЗІППО, 
2014. – 116 с. 
•Марина С.І., Борка А.Д., Борка В.Д. Програма ,,Румунська мова” для 1-4 класів, шкіл з українською мовою 
навчання (де румунська мова вивчається як мова національних меншин). – Ужгород: ЗІППО, 2013. – 24 с.
•Марина С.І., Борка А.Д., Борка В.Д. Програма ,,Румунська мова” для 5-9 класів шкіл з румунською мовою навчання 
для вивчення другої іноземної мови. – Чернівці, 2013. 
•Світова література. Програма факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-7 класи. / Уклад. 
Гнаткович Т.Д., Химинець А.А., Тонкошкурова Л.І. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2014. – 60 с.
•Українська мова. 8-9 класи. Програма з поглибленим вивченням української мови для загальноосвітніх навчальних 
закладів (класів) з угорською мовою навчання: Навчальна програма (Гнаткович Т.Д. у співавторстві). – Ужгород: 
Центр інформаційно-видавничої діяльності ЗІППО, 2013. – 112 с.
•Українська мова. 5-7 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням 
української мови. – 2-е вид. (випр. і доп.) / Уклад. Т.Д. Гнаткович. – Ужгород: Центр інформаційно-видавничої 
діяльності ЗІППО, 2014. – 76 с.
•Факультативна навчальна програма з етнографії ромів для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Уклад. 
Габода Б.В. – Берегово, 2014.
•Ходанич Л.П., Гнаткович Т.Д. Регіональна програма ,,Літературне краєзнавство. 5-9 кл”. – Ужгород: Центр 
інформаційно-видавничої діяльності ЗІППО, 2014. (Електр. версія).



 У 2014 році науково-педагогічними працівниками ЗІППО було підготовлено 32 наукові 
конференції «круглі столи», семінари регіонального рівня
 Обласна науково-практична конференція ,,Ідеї Т.Г.Шевченка в демократичній освіті сучасної 
України” (до 200-ліття від дня народження Т.Г.Шевченка), Обласна науково-практична 
конференція ,,Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в І половині ХХ ст.”, 
(до 75-ліття Карпатської України та 140-річчя від дня народження А.Волошина)

Обласна науково-практична конференція ,,Інноватика в природничо-математичній освіті”, 
Науково-практичний семінар ,,Особливості викладання математики з використанням інформаційно-
комп’ютерних технологій”, Науково-практична конференція ,,Підготовка педагогічних працівників до 
упровадження Державних стандартів дошкільної та початкової освіти, Обласна науково-практична 
конференція вчителів природничо-математичних дисциплін ,,Інноватика в природничо-математичній 
освіті”, Науково-практична конференція ,,Компетентнісний підхід до формування професійно-
фахових якостей сучасного вчителя трудового навчання”, Науково-практична конференція 
,,Психолого-педагогічний супровід підготовки вихованців старших груп ДНЗ до навчання в школі”, 
Обласна науково-практична конференція ,,Я хочу, можу, досягну!”: Психологічна підтримка дітей у 
процесі соціалізації (до Всеукраїнського дня психолога), Науково-практична конференція 
,,Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи», Обласна науково-методична 
конференція до 100-ліття від дня народження письменника М. Томчанія, Науково-практична 
конференція ,,Інноваційні підходи до формування навичок здорового способу життя учнівської 
молоді”, Науково-практична конференція ,,Особливості організації навчання і виховання дітей з 
особливими потребами в умовах ДНЗ”, Науково-практична конференція ,,Інноваційні підходи до 
формування навичок здорового способу життя учнівської молоді”, Обласна науково-практична 
конференція вчителів природничо-математичних дисциплін ,,Сучасні підходи до роботи з 
обдарованими учнями при викладанні природничо-математичних дисциплін”, Науково-практична 
конференція ,,Попередження конфліктів, жорстокості в учнівському середовищі”.



У ЗІППО на початку листопада пройшла XІ Всеукраїнська науково-
методична конференція ,,Проблеми післядипломної педагогічної освіти: 
реалізація компетентнісної парадигми в освіті як основа суспільного 
розвитку”. Під час роботи конференції заслухано понад 250 доповідей. В її 
роботі взяли участь відомі вчені нашої і сусідніх країн, ректори, директори і 
проректори обласних інститутів, завідувачі кафедр, науковці, викладачі вузів, 
методисти обласних інститутів, аспіранти, директори і вчителі шкіл, музейні 
працівники, практичні психологи, у тому числі: 13 докторів наук, 17 
професорів, 96 кандидатів наук, доцентів. 

На початку жовтня у м. Берегово відбулася Міжнародна конференція 
,,Особистісно-орієнтований підхід до навчання в школі. Теоретичні 
основи та практичне використання проектної педагогіки”..

У роботі конференції взяли участь керівники загальноосвітніх навчальних 
закладів, учителі, вихователі, педагоги-організатори загальноосвітніх 
навчальних закладів області з угорською мовою навчання. Крім педагогічних 
та науково-педагогічних працівників ЗІППО та Закарпатського угорського 
інституту ім. Ференца Ракоці II перед учасниками конференції з доповідями 
виступили Поор Золтан – доктор педагогічних наук, доцент факультету ім. 
Опацої Чере Яноша Західно-Угорського університету (м. Дьер, Угорщина), 
керівник інституту педагогічної та соціальної освіти та Лешку Каталін – 
педагогічний експерт Eduword Consulting Ltd (ТзОВ з питань освіти, підвищення 
кваліфікації та експертизи (м. Кечкемет, Угорщина). Колеги з Угорщини 
провели майстер-клас із застосування проектного методу при вивченні теми 
,,Природні, культурні та історичні цінності Закарпаття”. Учасники конференції в 
ході дискусії обговорили низку питань і висловили побажання продовжити 
практику проведення заходів у майбутньому.



Експериментальні дослідження всеукраїнського рівня (за 2 
темами) проводяться у 12 загальноосвітніх навчальних закладах 
та 1 дошкільному навчальному закладі області:

•   Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в 
інтегрованому просторі ДНЗ;
•   Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у 
навчально-виховний процес навчальних закладів.
   
Експериментальні дослідження регіонального рівня (за 5 
темами) проводяться у 38 загальноосвітніх навчальних закладах, 
8 дошкільних навчальних закладах та 3 навчально-виховних 
комплексах області:

•  Формування здорового способу життя учнівської молоді в загальноосвітніх 
навчальних закладах;
•  Естетизація виховного середовища школи як фактор формування 
емоційної культури учнів;
•  Поглиблене вивчення української мови в 5 – 9 класах у загальноосвітніх 
навчальних закладах (класах) з угорською мовою навчання;
Формування морально-духовного начала шкільної молоді;
•  Адаптація, апробація та впровадження курсу ,,Культура добросусідства”
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