
  

Хмельницька обласна рада 

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області   
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

Шановні колеги!  
 

Інформуємо, що відповідно до планів роботи на 2020 рік управління 

Державної служби якості освіти у Хмельницькій області та Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 28 січня 2020 року 

проводиться засідання круглого столу «Про підсумки експертного оцінювання 

професійних компетентностей учасників сертифікації у 2019 році. Виклики 

та перспективи у 2020 році». 

 

Мета круглого столу: підведення підсумків сертифікації педагогічних 

працівників у 2019 році й напрацювання пропозицій щодо вдосконалення 

методики, інструментарію вивчення практичного досвіду учасників 

сертифікації, процедури підготовки експертів. 

 

Основні напрями роботи круглого столу: 
1. Аналіз результатів сертифікації  педагогічних працівників у 2019 році. 

2. Напрацювання пропозицій щодо вдосконалення методики та 

інструментарію вивчення практичного досвіду учасників сертифікації. 

3. Напрацювання пропозицій щодо вдосконалення процедури підготовки 

експертів. 

4. Аналіз новацій сертифікації  педагогічних працівників у 2020 році. 

5. Можливості підтримки вчителів у їх прагненні до професійного 

зростання. 
 

До участі в роботі засідання круглого столу «Про підсумки експертного 

оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації у 2019 

році. Виклики та перспективи у 2020 році» запрошуються педагогічні 

працівники області, які успішно пройшли сертифікацію, експерти, керівники 

відділів (управлінь) освіти міських рад, об’єднаних територіальних громад та 

районних держадміністрацій, керівники методичних служб, керівники та 

педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.  

 

Засідання відбудеться 28 січня 2020 року о 14.00 в режимі вебінару в 

кімнаті http://aconnect.hoippo.km.ua:8080/conf 

Вхід гостьовий, вказати ім’я, по батькові, прізвище, установу 

(навчальний заклад). 

Для входу рекомендуємо користуватися браузерами Internet Explorer, 

Еdge. 

 

http://aconnect.hoippo.km.ua:8080/conf


  

Тренувальне підключення відбудеться 28 січня 2020 року з 13.00 до 

14.00. 

Тренування має здійснюватися з того ж робочого місця, що й участь у 

конференції. 

 

Реєстрація учасників розпочнеться 28 січня 2020 року о 13.00. У цей час 

Ви можете вирішити всі технічні питання. Початок роботи засідання о 14.00, 

орієнтовна тривалість – 1 год. 40 хв. 

 

Контактні особи: Вашеняк Ірина Богданівна, моб. 067-38-46-117 

Галас Антоніна Вікторівна, моб. 097-654-95-01 

Казєва Наталія Олександрівна, моб. 096-439-67-29 

Ковальська Оксана Павлівна, моб. 067-931-35-04 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі круглого столу!  

 

З повагою оргкомітет. 


