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E-mail: hmoippo@i.ua, код ЄДРПОУ 02139802

І Н ФО Р МА Ц І Й Н И Й ЛИ СТ
Відповідно до плану роботи на 2015 рік Хмельницький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти проводить регіональну науково-практичну
конференцію „Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб
системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реформування освіти
України” в листопаді 2015 року.
До участі запрошуються науковці, працівники департаменту освіти і науки, молоді та
спорту Хмельницької ОДА, начальники управлінь/відділів освіти міських
рад/райдержадміністрацій, їх заступники, завідувачі Р/ММК, керівники ВНЗ та ЗНЗ
області, методисти суспільно-гуманітарних та природничо-математичних предметів,
дошкільної та початкової освіти, методисти, які відповідають за виховну роботу та роботу
з практичними психологами і соціальними педагогами, завідувачі районних/міських
психолого-медико-педагогічних консультацій, педагоги навчальних закладів області.
Програмою конференції передбачено роботу пленарного та секційних засідань;
нагородження лауреатів Премії ХОІППО за 2015 рік; презентацію наукової, науковометодичної, навчально-методичної друкованої продукції працівників Хмельницького
ОІППО, методичних, керівних та педагогічних кадрів області та матеріалів передового
педагогічного досвіду; огляд музею освіти Хмельниччини; співбесіди учасників
конференції з керівництвом Хмельницького ОІППО, працівниками кафедр, центрів та
лабораторій.









Орієнтовні питання для обговорення на конференції:
стратегія розвитку закладу післядипломної педагогічної освіти в умовах
реформування освіти;
виклики сучасної шкільної освіти та шляхи їх вирішення;
науково-методичний супровід професійного зростання методичних, керівних та
педагогічних кадрів в умовах реалізації нового Державного стандарту базової та
повної загальної середньої освіти;
психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності педагога в
контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної середньої
освіти;
управління якістю освіти в умовах реалізації нових Державних стандартів;
інноваційна діяльність: теоретичні засади, моделі та технології навчання, науковометодичний та психологічний супровід;
здоров’язбережувальне середовище інноваційної школи;
умови успішної реалізації завдань програм розвитку дошкільників;






новий стандарт початкової освіти: науково-методичний супровід упровадження;
психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти;
розвиток професійної компетентності вчителів природничо-математичних
предметів у системі післядипломної педагогічної освіти;
інформативна грамотність як складова професіоналізму керівних та педагогічних
кадрів області.

Пленарне засідання проходитиме у приміщенні Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 14, актова
зала (1 поверх).
Відрядження учасників здійснюється за рахунок сторони, яка відряджає.
Графік роботи секцій
№
зп
1

Дата
проведення
28.10.2015

2

05.11.2015
початок о
10.30

3

11.11.2015

4

12.11.2015

Психологопедагогічні засади
інноваційного
розвитку системи
шкільної освіти

5

18.11.2015

Формування
готовності педагога
до роботи в умовах
модернізації змісту
шкільної історичної
освіти

Назва секції
Сучасна світова
література:
стратегія,
методологія,
перспективи
Управління якістю
освіти в умовах
реалізації нових
Державних
стандартів
Програми розвитку
дошкільників:
умови успішної
реалізації завдань

Модератори секцій
Пулатова Л.Й.,
завідувач кафедри теорії
та методик суспільногуманітарних дисциплін

Запрошені
Лист від
09.06.2015 № 667

Директори ЗНЗ
Гуменюк В.В.,
завідувач
кафедри
менеджменту та освітніх
технологій
Харченко А.А.,
ст. викладач кафедри
теорії
та
методики
дошкільної і початкової
освіти;
Каратаєва М.І.,
методист НМЦ
дошкільної, початкової та
спеціальної освіти
Гулеватий А.А.,
завідувач кафедри
педагогіки та психології;
Зазуліна Л.В.,
доцент кафедри
педагогіки та психології,
Кошка О.А.,
завідувач НМЦ
координації роботи
методичних та
загальноосвітніх установ і
закладів освіти
Маркова С.В.,
доцент кафедри теорії та
методик суспільногуманітарних дисциплін;
Кенц Г.І.,
старший викладач

Лист від
11.09.2015
№ 817

Лист від
18.09.2015
№839

Лист від
06.10.2015
№ 881

6

18.11.2015

Пропедевтика
природничої освіти:
стан, проблеми,
перспективи

7

19.11.2015

Новий стандарт
початкової освіти:
науковометодичний
супровід
упровадження

кафедри теорії та методик
суспільно-гуманітарних
дисциплін
Гільберг Т.Г.,
завідувач кафедри теорії
та методик природничоматематичних предметів;
Мирна Л.А.,
методист НМЦ
викладання природничоматематичних предметів
та технологій
Романова О.В.,
в.о. завідувача кафедри
теорії та методик
дошкільної і початкової
освіти;
Галас А.В.,
завідувач НМЦ
дошкільної, початкової та
спеціальної освіти

Вчителі
природничих
предметів

Лист від
20.04.2015
№ 499

Структурно-часова модель секційних засідань
9.00. – 10.00. – реєстрація учасників секційних засідань
10.00. – 12.00. – робота секцій
12.00. – 12.30. – перерва
12.30. – 14.30. – робота секцій
14.30. – 15.00. – підведення підсумків роботи
Дата
01.12.
2015

Пленарне засідання
Тема
Модератор
Модернізація роботи
Берека В.Є.,
науково-педагогічної та ректор
методичної служб
Хмельницького
післядипломної
ОІППО
педагогічної освіти в
контексті
реформування освіти
України

Учасники
Працівники управління освіти і
науки Хмельницької ОДА,
начальники управлінь/відділів
освіти міських рад/
райдержадміністрацій, завідувачі
Р/ММК, керівники ВНЗ та ЗНЗ
області, педагоги навчальних
закладів області, лауреати Премії
ХОІППО-2015

Структурно-часова модель пленарного засідання
9.00 – 10.00 – реєстрація
10.00 – 12.30 – пленарне засідання
12.30 – 13.00 – підведення підсумків роботи
Регламент конференції
Виступи учасників секційних засідань – до 10 хвилин.
Доповіді учасників пленарного засідання – до 15 хвилин.
За матеріалами роботи Конференції буде підготовлено збірник (у електронному та
друкованому форматах).
Електронний збірник матеріалів буде розміщено на сайті інституту за адресою:

http://hoippo.km.ua/index.php?name=content&op=view&id=53 (безкоштовно).
Вартість публікації у друкованому варіанті (для тих, хто бажає) включає в себе
поліграфічні витрати (70 грн.) та вартість пересилки (за потреби). Оплату необхідно
здійснювати поштовим переказом: 29015, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14, ХОІППО,
Вашеняк Ірині Богданівні (або на ім’я Модератора секції).
Заявки щодо участі в конференції (Додаток 1), статті та тези, оформлені згідно з
вимогами до їх оформлення (Додаток 2) надсилаються в електронному вигляді до
16.11.2015 року (згідно окремих листів щодо проведення секційних засідань – на
електронні адреси модераторів секцій або на електронну адресу – lyhez@ukr.net). Назва
файлу – прізвище автора (напр. Іваненко_заявка; Іваненко_стаття)
Контактна адреса: 29027, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14. Хмельницький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти (каб. 208);
Контактні особи:
Вашеняк Ірина Богданівна, проректор з наукової роботи та моніторингу якості освіти
ХОІППО; моб.тел. 0673846117, 0503769910;
Мітягіна Світлана Сергіївна, завідувач центру організації наукової роботи та
моніторингових досліджень ХОІППО; моб.тел. 0962437286;
Модератори секцій
Оргкомітет

Додаток 1
Заявка учасника конференції
Прізвище, ім’я та по батькові
Вчений ступінь, учене звання
Назва навчального закладу, установи, організації
Посада
Контактний телефон
Е-mail
Форма участі
Бажаю виступити з доповіддю / повідомленням
Секція / Пленарне засідання
Назва статті / Тема виступу
Приймаю умови участі в конференції та даю згоду на
друк матеріалів і використання персональних даних

Очна/заочна
Так / ні
Дата, підпис
Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Оформлення здійснюється відповідно до вимог ВАК України (Постанова Президії
ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року Х27-05/1) (Бюлетень ВАК України. – 2003. –
№1. – С.2).
Параметри матеріалу, що подається:
 обсяг у форматі А-4 – до 7 повних стор.;
 текстовий редактор Word; шрифт – Arial; кегель – 12; інтервал – 1,0;
 поля: ліве, праве –20 мм, нижнє, верхнє – 15 мм;
 у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується інформація: прізвище
та ініціали автора (жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання
(нежирним шрифтом), посада (нежирним шрифтом). Відступ – 90 мм,
вирівнювання тексту – правостороннє;
 через інтервал – назва статті (жирним шрифтом), вирівнювання тексту – по
центру;
 через інтервал – анотація (до 3-х речень) і ключові слова (до 8 слів) українською
мовою;
 через інтервал – текст статті (повинен містити такі елементи: вступ, основна
частина з посиланнями на літературні джерела, висновки); вирівнювання тексту –
за шириною; відступ першого рядка – 1,25 см (табуляція не допускається);
 через інтервал – список використаних джерел та літератури, оформлений згідно
з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30);
 рисунки, схеми, таблиці повинні бути згруповані як єдиний об'єкт;
 нумерацію сторінок не зазначати;
 матеріал подавати українською мовою.

