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ППООРРЯЯДДООКК  РРООББООТТИИ  

ККРРУУГГЛЛООГГОО  ССТТООЛЛУУ  

 

28 січня 2020 р. 

м. Хмельницький, 

вул. Озерна, 14 

студія – аудиторія 215 

режим вебінару – кімната http://aconnect.hoippo.km.ua:8080/conf 

 

1300 – 1400   Реєстрація учасників круглого столу 

1400 – 1410  Відкриття засідання круглого столу 

1410 – 1500  Виступи учасників  

1500 – 1530 Обговорення, вироблення пропозицій та рекомендацій 

1530 – 1540  Підведення підсумків 

 

  

РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ    

Доповідь, виступ – до 10 хвилин 

Повідомлення – до 5 хвилин 

Участь в обговоренні – до 3 хвилин 

 

 

ТТЕЕММИИ  ДДЛЛЯЯ  ООББГГООВВООРРЕЕННННЯЯ  

1. Результати сертифікації педагогічних працівників у 2019 році. 

2. Вдосконалення методики та інструментарію вивчення 

практичного досвіду учасників сертифікації. 

3. Вдосконалення процедури підготовки експертів. 

4. Новації сертифікації педагогічних працівників у 2020 році. 

5. Можливості підтримки вчителів у їх прагненні до 

професійного зростання. 

 

http://aconnect.hoippo.km.ua:8080/conf
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УУЧЧААССННИИККИИ  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  ККРРУУГГЛЛООГГОО  ССТТООЛЛУУ  

 

 працівники управління Державної служби якості освіти у 

Хмельницькій області; 

 працівники Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 експерти;  

 педагогічні працівники області, які успішно пройшли 

сертифікацію;  

 керівники відділів (управлінь) освіти міських рад, об’єднаних 

територіальних громад та районних держадміністрацій;  

 керівники та методисти методичних служб;  

 керівники та педагогічні працівники закладів загальної 

середньої освіти. 

 

Модератор: 

Вашеняк Ірина Богданівна, проректор Хмельницького ОІППО, 

кандидат історичних наук, доцент 

  

  

ВВІІДДККРРИИТТТТЯЯ  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  

 

Олійник Валерій Цезарович 

начальник управління Державної служби якості освіти у 

Хмельницькій області 

 

Очеретянко Віктор Іванович  

ректор Хмельницького ОІППО, кандидат історичних наук, ст.н.с. 
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ДДООППООВВІІДДІІ,,  ВВИИССТТУУППИИ  

 

Казєва Наталія Олександрівна 

Головний спеціаліст сектору роботи з експертами управління 

Державної служби якості освіти у Хмельницькій області  

Про підсумки сертифікації учителів у Хмельницькій 

області в 2019 році. Новий порядок сертифікації у 

2020 році 

 

Вашеняк Ірина Богданівна 

Проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості 

освіти Хмельницького ОІППО, кандидат історичних наук, доцент 

Про результати незалежного тестування фахових 

знань і умінь учителів під час сертифікації 

педагогічних працівників у 2019 році 

 

Ящук Інна Петрівна 

Депутат Хмельницької обласної ради, голова постійної комісії з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і 

туризму, декан факультету початкової освіти та філології 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, тренер, освітній 

експерт, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

Міжнародної академії педагогічної освіти  

 

Ковальська Оксана Павлівна 

Завідувач кафедри теорії і методик дошкільної та початкової освіти 

ХОІППО, тренер, освітній експерт, кандидат педагогічних наук 

Вдосконалення методики та інструментарію 

вивчення практичного досвіду вчителів-учасників 

сертифікації: погляд учителя  
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Галас Антоніна Вікторівна 

Завідувач науково-методичного центру дошкільної, початкової та 

інклюзивної освіти Хмельницького ОІППО, координатор по 

Хмельницькій області з питань сертифікації, тренер, освітній експерт 

SWOT-аналіз підсумків експертного оцінювання 

професійних компетентностей учасників 

сертифікації у 2019 році 

 

Кошка Оксана Анатоліївна 

Завідувач науково-методичного центру координації роботи 

методичних та загальноосвітніх установ і закладів освіти 

Хмельницького ОІППО 

Можливості підтримки вчителів у їх прагненні до 

професійного зростання 

 

ВВИИССТТУУППИИ,,  ООББГГООВВООРРЕЕННННЯЯ  

Крищук Валентина Леонідівна 

Доцент кафедри української мови та літератури Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії, освітній експерт, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

Шквир Оксана Леонідівна 

Професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії, освітній експерт, доктор педагогічних наук, 

доцент 

 

Петричко Ірина Петрівна 

Методист початкової освіти науково-методичного центру 

Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, освітній 

експерт  
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Василишина Наталя Володимирівна 

Заступник директора з навчально-виховної роботи у початкових 

класах Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 24, освітній експерт 

 

Мадера Тетяна Петрівна 

заступник директора Хмельницької СЗОШI-IIIст. №12, освітній 

експерт 

 

Оксанюк Аліна Миколаївна 

Методист початкової освіти навчально-методичного центру 

управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, 

освітній експерт 

 

Прус Олеся Віталіївна 

Старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної та 

початкової освіти Хмельницького ОІППО, освітній експерт, кандидат 

філософських наук 

 

Романова Оксана Володимирівна 

Старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 

Хмельницького ОІППО, освітній експерт, кандидат психологічних 

наук 

 

Кулик Оксана Олександрівна 

Методист науково-методичного центру дошкільної, початкової та 

інклюзивної освіти Хмельницького ОІППО, освітній експерт 

 

Бігус Ірина Миколаївна 

Вчитель початкових класів Хмельницької СЗОШI-IIIст. №8 

 

Скрипник Ірина Анатоліївна 

Вчитель початкових класів Хмельницької СЗОШI-IIIст. №8 
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Черномазюк Валентина Сергіївна 

Вчитель початкових класів Хмельницького НВК №7 

  

Волик Вікторія Леонтіївна 

Завідувач сектору інформційно-організаційонго забезпечення 

управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області 

 

Отрошко Оксана Іванівна 

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління 

Державної служби якості освіти у Хмельницькій області  
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ДДЛЛЯЯ  ННООТТААТТООКК  
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