
 
 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ІНСТИТУТ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

 

 ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ  

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК  

УКРАЇНИ  

 

 

  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Відповідно до плану роботи на 2020 рік Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти спільно з Інститутом педагогіки НАПН України 

проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Оцінювання досягнень 

здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи». 

Мета конференції – обговорення сучасних підходів до оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти, окреслення проблем і перспективних напрямів розвитку 

оцінювальних технологій у контексті реформування загальної середньої освіти. 

Можливі форми участі – очна й заочна. 

Конференція відбудеться 22 жовтня 2020 року в приміщенні Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м.  Хмельницький, вул. Озерна, 14.  

До участі в конференції запрошуються науковці, педагогічні та науково-педагогічні 

працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівники закладів освіти, 

педагоги, магістри, представники державних установ і громадських організацій, студенти та 

всі, хто цікавиться пропонованою проблематикою. 

Орієнтовні питання для обговорення на конференції: 

 Сучасні підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти. 

 Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників гімназії.   

 Самооцінювання і взаємооцінювання здобувачів освіти. 

 Формувальне і сумативне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 

 Форми контролю засвоєння знань здобувачами освіти. 

 Проблеми організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя. 

 Роль батьків в організації контрольно-оцінювальної діяльності. 

 Використання дидактичних засобів в організації контрольно-оцінювальної діяльності. 

 Критеріальне оцінювання в рамках оновлення змісту освіти. 

 Рейтингова система оцінювання в парадигмі компетентісно орієнтованого навчання. 

Робоча мова конференції – українська. 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 гривень (друк програми 

конференції, сертифікатів учасників, брейк-кава для учасників). Доктори наук, професори 

організаційний внесок не сплачують.  

Реквізити картки, на яку надсилати організаційний внесок: 5168 7427 1629 2325 

(Гільберг Тетяна Георгіївна). 



За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Електронний 

варіант (у PDF-форматі) буде запропоновано безкоштовно та розміщено на сайті ХОІППО 

(рубрика «Наукова діяльність»). 

Можливе замовлення друкованого варіанту (за попередньою оплатою; вартість 

поліграфічних послуг залежатиме від обсягу збірника та кількості замовленого накладу, 

орієнтовно 150 грн.). 

 

Заявки  щодо участі в конференції  (Додаток 1) та статті, оформлені згідно з вимогами  

(Додаток 2), приймаються до 01.09.2020 року на електронну адресу gtg080863@gmail.com  

Назви файлів: «Прізвище_заявка», «Прізвище_стаття» (Іваненко_заявка.doc). 

Заявку та статтю необхідно надсилати різними файлами, але в одному листі. 

 

Контактні телефони:  

+38(097) 404-60-88 – Гільберг Тетяна Георгіївна, завідувач кафедри теорії та методик 

природничо-математичних дисциплін та технологій ХОІППО; 

+38(050) 603-19-58 – Жук Юрій Олексійович, завідувач відділу моніторингу та 

оцінювання якості загальної середньої освіти ІП НАПНУ. 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Білошицький С.В., завідувач науково-методичного центру організації наукової роботи та 

моніторингових досліджень ХОІППО, доктор політичних наук, доцент. 

Вашеняк І.Б., проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти 
ХОІППО, кандидат історичних наук, доцент. 

Гільберг Т.Г., завідувач кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін і 

технологій ХОІППО, кандидат географічних наук, доцент. 

Жук Ю.О., завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти 

ІП НАПНУ, доктор педагогічних наук, доцент. 

Лукіна Т.О., головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості 

загальної середньої освіти ІП НАПНУ, доктор наук з державного управління, професор. 

Сологуб О.О. старший викладач кафедри теорії і методик природничо-математичних 

дисциплін і технологій ХОІППО, аспірант. 

 

Додаток 1 

Заявка учасника конференції 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Назва статті  

Науковий ступінь, вчене/педагогічне звання  

Місце роботи (навчання): назва закладу освіти, 

установи, організації 

 

Посада   

Контактний телефон  

Е-mail  

Форма участі Очна / заочна 

Бажаю виступити з доповіддю Так / ні 

Замовляю друкований примірник збірника матеріалів 

конференції 

Так / ні 
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Додаток 2 

 

Вимоги до оформлення матеріалів  

Стаття повинна бути написана українською мовою та містити такі структурні елементи: 

 

ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто; 
назва статті;  

анотація (30 – 100 слів) та ключові слова (до 5 слів) українською та англійською мовами (кегль – 

12 пт); 
текст статті (кегль – 14 пт): актуальність, постановка проблеми, мета, виклад основного 

матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень;  

список використаних джерел. 

 

Обсяг публікації: 6 – 10 повних сторінок книжкового формату А4. 

 

Рукопис статті надсилається на електронну адресу: gtg080863@gmail.com. 
 

Матеріали подаються в MSWord 97 (чи пізніших версіях цієї програми).  

 

Технічні параметри документа: шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий 

інтервал – 1,5 пт, відступ першого рядка – 1 см, без переносів та табуляцій, вирівнювання 

абзаців – за шириною; усі поля по 2 см (20 мм). 

 

Усі підписи ілюстрацій і таблиць набираються кеглем 12 пт, література – кеглем 12 пт.   

Рисунки позначаються «Рис.» і нумеруються арабськими цифрами. Позначення (назва) 

розташовується під ілюстрацією на наступному рядку по центру і виділяється жирним 

шрифтом.  

Таблиці позначаються словом «Таблиця» і нумеруються арабськими цифрами. 

Позначення і порядковий номер таблиці (без крапки) вирівнюються по правому краю, назва 

таблиці – на наступному рядку, по центру. Виділяються жирним шрифтом. 

Від тексту рисунок і таблиця відділяються зверху і знизу порожнім рядком. На рисунки і 

таблиці в тексті мають бути посилання. 

 

Посилання на цитовані джерела в тексті наводяться у квадратних дужках (наприклад, [1, 

с. 3]; [3], [8] ; [2] – [5]).  

 

Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 (кегль – 

12 пт) http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf 

Джерела наводяться в ньому відповідно до порядку цитування в тексті. 

 

Текст статей має бути вичитаний автором. За достовірність наукової інформації, 

статистичних даних, стилістичне та технічне оформлення відповідальність несуть автори 

робіт. Оргкомітет та редколегія збірника матеріалів конференції мають право відхиляти 

статті у разі порушення в них вимог щодо оформлення та невідповідності змісту тематиці 

конференції. 
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Приклад оформлення матеріалів 

 

Іваненко Ольга Василівна 

завідувач кафедри теорії та методик природничо-математичних 

дисциплін та технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти,кандидат географічних наук, доцент (м. Хмельницький) 

 

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Анотація (українською мовою 

Ключові слова (українською мовою)  

 

Abstract (англійською мовою) 

Key words (англійською мовою) 

 

Текст статті 
 

Список використаних джерел 

1. Біда О.А. Природознавство та сільськогосподарська праця: Методика викладання: 

Навч. посібник для студентів пед.. ф-тів вищих навч. закладів та класоводів. Київ; Ірпінь: 

ВТФ «Перун», 2000. 400 с. 


