
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  
вул. Озерна, 14, м. Хмельницький, 29000, 

тел./факс (0382) 77-63-20,  

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

 
 

№  543 від  22.10.2021р. 

                                
Начальникам структурних підрозділів з питань 

освіти територіальних громад 

Директорам центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Керівникам закладів загальної середньої освіти 

 

 

 

 

Відповідно до плану роботи Хмельницького ОІППО 8 грудня 2021 року 

відбудеться VI щорічна науково-практична конференція «Освіта Хмельниччини: 

психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів». 

Просимо долучитись до проведення заходу та довести до відома педагогічної 

спільноти регіону. Деталі заходу в інформаційному листі, який  додається.  

 

 

 

 

Перший проректор      Ігор ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клімкіна Н. 0963659196 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

Шановні колеги! 

Кафедра педагогіки та психології Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти,  

Хмельницький обласний навчально-методичний центр психологічної 

служби, Обласний ресурсний  центр підтримки інклюзивної освіти 
запрошують Вас до участі у роботі Шостої  науково-практичної конференції 

«Освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід 

модернізаційних процесів»  
 

Конференція відбудеться 8 грудня 2021 року в онлайн-режимі засобами 

Google Meet.  

Для участі в конференції необхідно приєднатись до google класу (для цього 

треба попередньо увійти у власний google-акаунт) за кодом 4meoc4z. Для виступів 

обов’язково мати комп’ютер з вебкамерою та мікрофоном. 
 

До участі запрошуються: науковці, керівники закладів освіти, студенти ВНЗ, 

науково-педагогічні та педагогічні працівники, зокрема, практичні психологи, 

соціальні педагоги, працівники науково-методичних центрів, центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, 

педагогічні працівники, що працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. 

Участь у конференції безкоштовна. 

Робоча мова конференції – українська. 
 

Основні напрями роботи конференції: 

1. Андрагогічні підходи до проблем сучасної системи освіти 

(парадигма сучасної освіти; напрями змін та самозмін сучасного педагога, у 

тому числі в умовах дистанційного формату роботи; проблеми професійного 

вигорання, роль психологічної служби в контексті Нової української школи, роль 

вчителя в інноваційних процесах; сучасні форми, методи та засоби вдосконалення 

кваліфікації педагогів, педагог як суб’єкт впровадження концепції Нової 

української школи; співпраця педагогів з регіональними центрами професійного 

розвитку, формальна та неформальна освіта дорослих тощо). 

2. Соціально-психологічний супровід здобувачів освіти, педагогів та 

батьків 

(роль батьків у розв’язанні проблем навчання та виховання учнів, у тому числі 

в умовах дистанційного формату роботи; психологія особистісного та 

професійного розвитку педагогічного працівника у зрілому віці; психологічні 

засади забезпечення здоров’язберігаючого освітнього простору, соціально-

педагогічна допомога та профілактика подолання негативних явищ в учнівському 

середовищі, психолого-андрагогічний супровід інноваційної діяльності педагога). 

3. Розвивальне навчання учнів в особистісно орієнтованій парадигмі 

(розвивальне навчання, як пріоритет сучасної освіти; диференціація та 

індивідуалізація освітнього процесу). 

4. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей, що 

постраждали внаслідок військових дій на Сході країни та батьків, причетних 

до миротворчої місії. 
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(деприваційні процеси у таких сім’ях; посттравматичний синдром та вплив на 

комунікацію з оточенням; надання психолого-педагогічної підтримки дітям із 

сімей, що потрапили в складні життєві обставини). 

5. Форми, методи та засоби інноваційної педагогіки (інноваційні програми 

та проекти; форми, методи й засоби навчання, виховання, розвитку, соціалізації 

особистості; роль громадського управління, класних керівників, психолога та 

батьків у свідомому виборі майбутньої професії випускників освітніх закладів). 

6. Інклюзивна освіта Хмельниччини: проблеми впровадження та 

перспективи розвитку 

(створення інклюзивного освітнього середовища в ЗЗСО; соціально-

педагогічна робота в закладах освіти в умовах інклюзивного навчання;  психолого-

педагогічний супровід навчання та виховання дітей з ООП в умовах інклюзії; 

командний підхід – важлива складова успішного функціонування інклюзивної 

системи освіти; доступність і безбар’єрність закладів освіти до впровадження 

інклюзивного навчання;  підтримка батьків, що виховують дитину з ООП, як одна з 

умов здійснення успішної інклюзії; інклюзивна освіта у Новій українській школі). 

7. Психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів у закладах 

спеціальної освіти (спеціальні школи,  навчально-реабілітаційні центри, 

заклади освіти обласної міської комунальної власності з цілодобовим 

перебуванням дітей ) 

(розвиток особистості учня (вихованця) шляхом формування та застосування 

його компетентностей; корекційна спрямованість освітнього процесу у спеціальній  

школі, навчально-реабілітаційному центрі; особливості корекційно-розвиткової 

роботи; визначення індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти; 

психологічний та соціально-педагогічний супровід освітнього процесу в 

спеціальній школі, навчально-реабілітаційному центрі; особливості та шляхи 

підвищення ефективності роботи психолого-педагогічного консиліуму). 

Учасники науково-практичної конференції, що надішлють статті та 

зареєструються, отримають сертифікат про участь в конференції обсягом 8 годин. 

Учасники, що підготують статті та виступ отримають сертифікат про участь в 

конференції обсягом 12 годин(згідно постанови №800 від 21 серпня 2019 р. КМУ). 

Для участі в науково-практичній конференції просимо надіслати заявки 

(Додаток 1) на електронну адресу –anakso82@gmail.com. 

Статті, оформлені згідно з вимогами до їх оформлення (Додаток 2), 

надсилаються в електронному вигляді до 01.12.2021 на електронну адресу –

anakso82@gmail.com Назва файлу -  прізвище автора (напр. Іваненко стаття). 
За результатами конференції передбачено підготовку: 
- програми конференції; 
- Е-збірника матеріалів конференції; 
- друкованого збірника матеріалів конференції. Вартість публікації у 

друкованому варіанті (для бажаючих) включає лише поліграфічні витрати 

(орієнтовно 150 грн. за примірник).  

Реєстрація учасників відбудеться у Google класі.  

Оргкомітет має право відхилити статті, які не відповідають вимогам 

оформлення та правилам грамотності або мають суто компілятивний 

характер.   Прохання дотримуватися правил академічної доброчесності. 

Відповідальність за зміст статей несе автор. 
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Орієнтовна структурно-часова модель конференції 
9.30 – 10.00 – реєстрація учасників конференції 

10.00 – 13.30 - робота конференції, виступи учасників 

14.30 – 15.00 – підведення підсумків роботи 

 

Регламент  

Виступи учасників конференції – до 10 хвилин. 

Участь у дискусії до 3 хв. 

 

Контактна адреса: 29027, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14. Хмельницький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (каб. 204, 201); 

 

Контактні особи: 

Войтович Галина Іванівна, моб. тел. 0963742794, e-mail: vgiosvita@ukr.net 

Бирко Надія Михайлівна, моб. тел. 0974052022, e-mail: nadiabm@ukr.net 

Клімкіна Наталія Григорівна, моб. тел. 0963659196. 

 

          Оргкомітет 
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Додаток 1  

Заявка 

на участь в VI  науково-практичній конференції 

«Освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід 

модернізаційних процесів» 
 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Вчений ступінь, звання  

Назва закладу загальної середньої 

освіти, установи, організації 

 

Посада   

Контактний телефон  

Е-mail  

Напрям роботи інтернет-конференції  

Тема статті   

Бажаю виступити за темою  

Дата  

Даю згоду на друк матеріалів, які надіслано на електронну поштову скриню оргкомітету 

та використання персональних даних 

 

Заявку  надсилати на e-mail: anakso82@gmail.com  
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Додаток 2 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

 

1. Параметри матеріалу, що подається: 

 обсяг у форматі А-4 – до 7повних 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 – за 

центром;  

 через інтервал – анотація (до 3 речень) і ключові слова (до 8 слів) 

українськоюмовою; 

 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), 

виділяти окремо словами «вступ», «основна частина», «висновки» не потрібно; 

 через інтервал – список використаних джерел та літератури в 

алфавітному порядку, оформлений згідно з ДСТУ 8302: 2015;  

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

 нумерацію сторінок не зазначати; 

 матеріал подавати українською мовою. 

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

Зразок оформлення статті 
 

Іванов І.І.,  
практичний психолог Іванковецької 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

Формування психологічної готовності педагога 
до інноваційної діяльності 

 
Анотація. …….. 
Ключові слова:…….. 
 
Текст статті… 
 
Список використаних джерел та літератури 

 

 


