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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 
На прохання учасників конференції!   

Розширено формат виступів,  

змінено дату і час проведення конференції! 

 
Шанові колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі регіональної науково – практичної 

конференції «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», яка 

відбудеться на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 15 

квітня 2021 р.  о 13.00. 

Мета конференції: наукове осмислення та практичне обґрунтування домінантних напрямів 

розвитку здобувача освіти в НУШ, визначення шляхів мобілізації ресурсів в контексті сучасних 

викликів, педагогічний, психологічний та управлінський супровід освітнього процесу в контексті 

забезпечення ЗЗСО якісних освітніх послуг. 

Напрями роботи конференції: 

- Дитиноцентризм, особистісно орієнтоване навчання  в НУШ 

- Мотивуюче освітнє середовище, розвивальне, інклюзивне, безпечне та комфортне для 

дитини 

- Сучасні підходи, методики та технології навчання  в НУШ 

- Діяльнісний підхід в освітньому процесі та щоденних практиках педагогів початкової 

школи. Проєктне навчання. Критичне та креативне мислення  

- Інтегроване навчання, спрямоване на розвиток ключових компетентностей і наскрізних 

умінь особистості здобувача  

- Нейрофізіологічні та нейропсихологічні засади успішного навчання учнів 

- Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти 

- Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства 

- Організація роботи з учнями з особливими освітніми потребами 

- Компетентнісний підхід у системі оцінювання навчальних досягнень учнів. Формувальне 

оцінювання. Учнівське портфоліо. Тестові технології та ін. 

- Виховний процес у школі: складові успіху 

- Психологічний комфорт дитини від перебування у школі 

- Недискримінаційний підхід у навчанні. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) 

- Здорове харчування учнів  

- Забезпечення академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників  й учнів 

- Управлінські процеси закладу освіти  щодо забезпечення якісних освітніх послуг. 

До участі у конференції запрошуються: науковці, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники, педагогічні працівники центрів професійного розвитку педагогічних працівників 

(районів, міст, ОТГ), директори ЗЗСО, їх заступники, педагоги, асистенти вчителя, психологи, 

представники громадських організацій та особи, зацікавлені проблематикою конференції.  
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Конференцією передбачено: науково-практичні доповіді, виступи, стендові доповіді 

(постер – презентації), презентації у форматі pecha – kucha, відеопрезентації, відеовиступи в 

записі, флеш – презентації, презентації досвіду, майстер-класи, огляд науково-методичних 

доробків, статті, тези тощо. 

       Мова конференції: українська.  
Форма проведення: онлайн.  

         Відкриття та початок роботи конференції:  15 квітня 2021 р.  о 13.00. 

Запрошуємо приєднуватися до онлайн – конференції у Google Meet за покликанням:  

__https://meet.google.com/chq-cwmd-jjv 

ФОРМА ТА УМОВИ УЧАСТІ 
1. Очна форма:  

- Онлайн-доповідь, онлайн-виступ (бажано з презентацією) – представлення свого досвіду на 10 

– 12 хвилин за  напрямами роботи конференції. 

- Стендові доповіді (постер – презентації), презентації у форматі pecha – kucha  - короткі 

доповіді 3-5 хвилин, що мають на меті привернути увагу до обраної теми.  

- Відеопрезентації, відеовиступи у записі – трансляція відео ролику виступу та розміщення в 

матеріалах конференції. 

- Флеш – презентації – створені у програмі Adobe Flash 3, яка дозволяє використовувати яскравий 

дизайн, анімаційні фрагменти, серії фото, озвучування, музичний супровід, режим автоматичного 

подання матеріалу -  виступ та розміщення в матеріалах конференції. 

- Майстер-класи. 

- Огляд науково-методичних доробків. 

 

2. Заочна форма:  

- Презентації досвіду – презентації, що піднімають цікаві інноваційні теми та дають поштовх до 

подальшого вивчення і впровадження в практику роботи НУШ - розміщення в матеріалах 

конференції. 

- Тези – включення тез обсягом 3-5 друкованих сторінок  у програму конференції та розміщення в 

е-збірнику матеріалів конференції. 

- Стаття – 7 – 10 сторінок, оформлення, згідно вимог (Додаток 2)  - включення в програму заходу 

та розміщення в е-збірнику матеріалів конференції. 

 

3. Сертифікат учасника конференції – сертифікат, разом з Програмою конференції, буде 

надіслано учаснику  на електронну адресу, вказану під час реєстрації. 

4. Реєстрація учасників конференції здійснюється до 5 квітня 2021 р. за Заявками (Додаток 1) 

або за покликанням: https://forms.gle/UaKpziBD83wTf1r87 

 

5. Науковий збірник - за підсумками роботи конференції планується випуск наукового збірника 

(електронний варіант у PDF-форматі), який буде розміщено за посиланням:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Q_yPDfCv__uv0tE5JcVQ0ps3lnjqDxZU?usp=sharing 

Розміщення публікацій у збірнику – безкоштовне.  

Також, електронний варіант збірника буде розміщено на сайті ХОІППО (PDF-формат) в 

розділі «Наукова» - «Збірники» за покликанням: https://hoippo.km.ua/?cat=16 

 

6. Доступ до усіх матеріалів - учасникам конференції (очна/заочна форма) буде відкрито доступ 

до усіх матеріалів конференції за покликанням, яке надійде на Ваші електронні скриньки. 

 
Контактна особа:  Ковальська Оксана Павлівна – завідувачка кафедри теорії й методик 

дошкільної та початкової освіти ХОІППО, кандидат педагогічних наук, (тел. 0679313504, тел. 

0506499020).  Адреса оргкомітету: ХОІППО, буд. 14, вул. Озерна, м. Хмельницький, 29000. 

Матеріали конференції надсилати до 5 квітня 2021 р. на е-mail: 

ksusha.kovalska@gmail.com окремими файлами в одному листі: 
- заявку учасника конференції (Петренко О. А. - заявка), зразок оформлення у Додатку 1 або 

електронна форма.  

https://meet.google.com/chq-cwmd-jjv
https://forms.gle/UaKpziBD83wTf1r87
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_yPDfCv__uv0tE5JcVQ0ps3lnjqDxZU?usp=sharing
https://hoippo.km.ua/?cat=16
mailto:ksusha.kovalska@gmail.com


- текст публікації / тези  (Петренко О. А. – стаття/тези), зразок оформлення у Додатку 2, 

презентації досвіду.  

Статті / Тези мають бути вичитані філологом. Відповідальність за зміст матеріалів несе 

автор. 
 

Порядок роботи конференції 

15 квітня  2021 р. (ХОІППО) 

 

12.10. – 12.30. - Підключення виступаючих. 

12.40. - 13.00. - Підключення учасників.  

13.00. – Початок роботи конференції 

15.00. – Підсумки. Закриття конференції. 

 
Додаток 1 

Заявка учасника конференції 
Прізвище, ім’я та по батькові Повністю ! 

Вчений ступінь, звання За наявності 

Назва навчального закладу, установи, організації Повністю ! 

Посада   

Контактний телефон Обов’язково! 

Е-mail Обов’язково! 

Форми участі: 

1. Очна: Бажаю виступити: Так / ні 

 

Форма виступу: Вказати! 

Тема виступу:  Вказати! 

2. Заочна: Бажаю лише опублікувати статтю / тези, представити 

презентацію досвіду 

Так / ні 

Планую бути присутнім на конференції:  Так / ні 

Даю згоду на друк матеріалів конференції, які надіслано на електронну поштову скриньку оргкомітету, 

та використання персональних даних 

 

Додаток 2 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

 
1. 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 українською мовою (до 5 рядків) і ключові слова (до 8 слів) українською мовою; 

• через інтервал – текст статті;  

• через інтервал – список використаних джерел та літератури в алфавітному порядку;  

• рисунки, схеми, таблиці повинні бути згруповані як єдиний об'єкт; 

• нумерацію сторінок не зазначати. 

 
Стаття (до 10 стор.) повинна мати відповідну структуру: 

1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими завданнями. 

2. Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням. 

3. Висновки з даного дослідження. 

4. Бібліографічні джерела подавати за абеткою з дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 8302:2015). 

Зразок оформлення посилання на літературу в тексті: [2, с.133–136],  [2; 3],  [4]. 



 

Приклад оформлення матеріалів 
 

УДК (не обов’язково) 

Ковальська О. П.,  

кандидат педагогічних наук,  

завідувачка  кафедри теорії й методик 

дошкільної та початкової освіти  

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 (м. Хмельницький) 

 

Особливості оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах НУШ 

 

Анотація 

 

Ключові слова: 

 

Текст статті 

 

Список використаних джерел та літератури: 

1. Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що 

назавжди змінить освіту / Переклала з англ. Ганна Левів. - Львів: Літопис, 2018. - 256 с. 

2. Перехейда О.М. Портфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень / О. М. 

Перехейда // Завуч. Усе для роботи. – 2017. - № 17-18. – С. 2-31. 

3. World Economic Forum of Davos 2016 /  [Электронный ресурс] / – Режим доступу : 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/a-recap-of-davos-2016/ - Назва з екрана. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/a-recap-of-davos-2016/

