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Шановні колеги!
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет» (м. Бахмут) спільно із Східноукраїнським національним університетом ім.
Володимира Даля запрошує Вас взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції
«Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», яка проводитиметься 10
квітня 2018 року у м. Бахмут.
Наукова проблематика конференції:
1. Проблеми походження та розвитку східнослов’янських мов та літератур.
2. Діалог культур в художній літературі: Славія та зарубіжжя.
3. Лінгвістика тексту і текстова лінгвістика: стилістика, прагматика,
соціолінгвістика.
4. Сучасні аналітичні стратегії літературного твору.
5. Слов’янська історія в світовій художній літературі.
6. Проблеми вивчення фольклорів східних слов’ян. Літературне краєзнавство:
перспективи вивчення.
7. Письменник та його час: історична доля авторства.
8. Інновації у структурах східнослов’янських мов.
9. Східнослов’янська ономастика.
10. Концептуальні та мовні картини світу східних слов’ян. Актуальні проблеми
ономасіології.
11. Новітні концепції методики викладання рідної та іноземних мов і літератур.
Мови конференції – українська, російська, білоруська, англійська.
Організаційний внесок становить 100 гривень (для бажаючих взяти участь у
конференції заочно – 50 грн.), висилається переказом коштів через термінали ПриватБанку
або систему «Приват24» на картку 4149 4978 2760 2949, отримувач – Комаров Сергій
Анатолійович (+38-095-456-50-14). Будь ласка, одразу надішліть підтвердження платежу
(дата, час і сума оплати) на kamis2007SA@ukr.net, вказавши призначення платежу –
«оплата оргвнеску».
Видання матеріалів конференції (тези доповідей) є платним (становить 50 гривень) і
планується до початку її роботи. Оргкомітет приймає заявки (зразок додається), тези
доповідей обсягом не більше 4 сторінок до 15 березня 2018 року. Офіційні запрошення
учасникам конференції розсилаються оргкомітетом до 01 квітня 2018 року.

Доповіді (обсяг від 7 до 12 сторінок) за бажанням авторів публікуються у збірнику
Донбаського державного педагогічного університету «Теоретичні й прикладні проблеми
сучасної філології» (головний редактор – д. філол. н., професор Глущенко В. А.). Норми
оформлення статті додаються.
Матеріали для конференції (заявку, тези доповіді, статті) просимо висилати на
електронні
адреси:
al_gabi54@mail.ru
(лінгвістика),
irinaskl08@ukr.net
(літературознавство). Контактні телефони: 050-292-22-76 (професор кафедри
мовознавства та російської мови Габідулліна Алла Рашатівна), 050-199-51-27 (доцент
кафедри світової літератури Скляр Ірина Олександрівна, відповідальний секретар
збірника).
Маємо надію на плідну співпрацю!
Оргкомітет конференції

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
«Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення»

Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Посада:
Організація:
Країна, адреса:
Телефон:
E-mail:
Назва доповіді:

Правила оформлення матеріалів
•

обсяг – до 4 сторінок (формат А4);

•

шрифт: Times New Roman, кегль: 14; інтервал: 1,5;

•

абзац – 1 см.; поля: з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються;

•

НАЗВА ДОПОВІДІ відцентрована, над заголовком праворуч – ініціали, прізвище,
під ними – назва міста, зліва – УДК; після назви – текст доповіді. Посилання у
тексті наводяться у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру джерела
із списку літератури та номеру сторінки: [3, с. 37-38], багатотомні джерела: [5,
т. 2, с. 53] (функція «посилання» не використовується!). Після тексту доповіді:
ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом). Потім: АННОТАЦІЯ (обсяг – 6-8 стор.), SUMMARY
(обсяг – 6-8 стор.);

•

текст набирається без переносів;

•

вірші друкуються з абзацним відступом 4 см.

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, прийматися до друку не будуть.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Шановні автори статей!
Згідно з Постановою Президії ВАК України № 7–05/1 від 15.01.2003 року „Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” до друку
приймаються лише статті, де присутні необхідні елементи, які потрібно виділити
напівжирним шрифтом:
1. Прізвище та ім’я автора(ів) статті (українською, російською та англійською
мовами).
2. Посада, вчене звання, місце роботи (українською, російською та англійською).
3. УДК. Надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, де ви
працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність працівники бібліотеки.
Кожній новій статті присвоюється своя УДК.
4. Назва статті (українською, російською та англійською мовами).
5. Анотації (українською, російською та англійською мовами). Українська анотація
повинна бути до 10 речень, російська та англійська – до 5 речень.
6. Ключові слова (українською, російською та англійською мовами).
7. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими
чи практичними завданнями.
8. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття.
9. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
10. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
11. Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
12. Література друкується в кінці статті за алфавітом. Джерела подаються у
квадратних дужках [1, с. 3]. Дотримуйтесь встановленим вимогам щодо оформлення
літературних джерел міждержавного
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і Бюлетеню ВАК
України. – № 3. – 2008. Для нумерації використовуйте список. Не ставте цифри вручну та
не оформлюйте літературу в таблиці.
Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра
таблиць редактора Word з арабською нумерацією.
Формули підготовлені в редакції формул MS Equation 2.0.
Набір тексту статті здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, rtf), на папері
формату А 4 (книжковий), береги скрізь по 2,5 см., вирівнювання по ширині, абзац – 1,25,
шрифт 14 TNR, через 1,5 інтервали.
Не користуйтесь для форматування тексту пробілами, табуляцією тощо. Не ставте
переноси вручну, не користуйтесь автоматичним переносом. Не використовуйте в
документі колонтитули, зноски.

Посилання на роботи, що не публікувались, неприпустиме.
Текст має бути уважно вичитаний і перевірений. Статті друкуються в авторській
редакції. Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори публікацій.
Для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата
(доктора) наук.
Обсяг статті – 7–20 аркушів (до 20 000 знаків із пробілами).
Увага! На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 17.10.2012 за № 1111, п. 2.9 "Про обов’язкову наявність статей англійською мовою на
веб-сторінці видання” авторам необхідно подати до редакції реферат статті англійською
мовою для розміщення на сайті збірника. У кінці подається література (References),
транслітерована латинськими буквами.
Реферат статті англійською мовою: Microsoft Word (*doc, rtf), на папері формату
А 4 (книжковий), береги скрізь по 2,5 см., вирівнювання по ширині, абзац – 1,25, шрифт
12 TNR, через 1 інтервал. На 1 сторінку.
Транслітерація здійснюється згідно:
1. ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95). МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу правила
транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом
HTTP://WWW.QRZ.RU/BEGINNERS/TRANSLIT.SHTML
2. Постанова КМУ від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
References
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf
У нагоді стане офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua/

Алгоритм подання матеріалу:
1) Статті подаються повністю підготовленими до друку на електронну скриньку
atorina@gmail.com
2) Технічний редактор перевіряє публікацію на відповідність до вимог.
3) Друк здійснюється за рахунок авторів публікацій. 1 сторінка коштує 30 грн.
Вартість 1 збірника 30 грн.
Плата за публікацію статті здійснюється після її рекомендації до друку.
4) Автором (ами) заповнюється інформаційний ресурс. Не сплачується.
5) До статті додається рецензія (за необхідністю).
6) На окремому аркуші подається довідка про автора (не рахується як друкована
сторінка, не входить в оплату за статтю): прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса,
контактні телефони, E-mail.
7) Реферат англійською мовою. Не сплачується.

1.
2.
3.
4.
5.

Отже, автор надсилає електронною поштою файли:
Стаття для друку (назва файлу: Ст_ Науменко С..doc.).
Реферат статті для розміщення на сайті (назва файлу: Реф._ Науменко С..doc.).
Інформаційний ресурс (назва файлу: Инф.рес._ Науменко С..doc.).
Довідка про автора (назва файлу: Довідка про автора_ Науменко С..doc.).
Фотокопія (сканована) рецензія у форматі pdf., jpeg. (назва файлу: Рецензія_
Науменко С.. pdf.).
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кандидат педагогічних наук, виконуючий обов’язки завідувача науково-організаційного
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ПРАКТИЧНІ РОБОТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 6–7 КЛАСІВ З ГЕОГРАФІЇ
У статті розкрито зміст поняття «практична робота», охарактеризовано дві
групи практичних робіт, описано методику використання практичних робіт як
інструменту реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів. Розкрито зміст
практичних робіт у чинній програмі з географії для 6 і 7 класів та в програмі, що буде
впроваджена в 2014/15 навчальному році. Проаналізовано зміст практичних робіт у
діючих підручниках з географії для 6 і 7 класів.
Ключові слова: моніторинг, педагогічний моніторинг, моніторинг навчальних
досягнень учнів, контроль, оцінювання, форми контролю, інструмент реалізації
моніторингу навчальних досягнень учнів, практична робота, навчальна практична
робота, підсумкова практична робота.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 6-7 КЛАССОВ ПО
ГЕОГРАФИИ
В статье раскрыто содержание понятия «практическая работа»,
охарактеризованы две группы практических работ, описана методика использования
практических работ как инструмента реализации мониторинга учебных достижений
учащихся. Раскрыто содержание практических работ в действующей программе по
географии для 6 и 7 классов и в программе, которая будет внедрена в 2014/15 учебном
году. Проанализировано содержание практических работ в действующих учебниках по
географии для 6 и 7 классов.
Ключевые слова: мониторинг, педагогический мониторинг, мониторинг знаний
учащихся, контроль, оценка, формы контроля, инструмент реализации мониторинга
учебных достижений учащихся, практическая работа, учебная практическая работа,
итоговая практическая работа.
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quality of education laboratory Senior Researcher
PRACTICAL WORKS AS A TOOL FOR MONITORING THE ACADEMIC
PERFORMANCE OF STUDENTS GRADES 6-7 IN GEOGRAPHY
This article reveals the concept of "practical work” as well describes two groups of practical
work and technique of practical work usage as a tool of monitoring student achievements described
too. The content of practical work in the current program in geography for grades 6 and 7 and the
program that will be implemented in the 2014/15 academic year is revealed. The content of
practical work in current textbooks on geography for 6th and 7th grades has been analyzed.
Key words: monitoring, pedagogical monitoring, monitoring of student achievements,
monitoring, evaluation, form of controls, instrument for monitoring implementation of student
achievements, practical work, training practical work, final practical work.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Моніторинг є одним із засобів управління
якістю освіти та інструментом її удосконалення і поліпшення. Він являє собою систему
збирання, обробки, зберігання і поширення інформації про стан освіти, прогнозування на
підставі об’єктивних даних основних тенденцій розвитку освіти та розроблення науковоаргументованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення
ефективності функціонування освітньої галузі.

Педагогічний моніторинг – це систематичне безперервне контролююче відстеження
якісних результатів навчання, виховання й розвитку учнів у системі «вчитель-учень». До його
складу входить моніторинг навчальних досягнень учнів, який передбачає систематичне
спостереження за станом навчальних досягнень учнів, прогнозування і вдосконалення цього
стану. Моніторинг навчальних досягнень учнів здійснюється завдяки контролю й
оцінювання. Проте, на відміну від контролю й оцінювання, він реалізує зворотній зв’язок у
навчальному процесі, що дає змогу оперативно реагувати і в разі потреби його коригувати.
Інструментарієм реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів є форми контролю їхніх
навчальних досягнень. Однією із форм контролю та інструментом реалізації моніторингу
навчальних досягнень учнів є практичні роботи.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Теорію освітнього моніторингу і
напрями його впровадження у навчальних закладах розкрито у працях Г. Азгальдова,
О. Ануфрієвої, Г. Гунти, Г. Дмитренка, Г. Єльникової, В. Кальней, О. Локшиної,
Т. Лукіної, О. Ляшенка, А. Майорова, В. Олійника, Е. Райхмана, С. Шишова та ін.
Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – розкрити
методику використання практичних робіт як інструменту реалізації моніторингу
навчальних досягнень учнів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України № 1392 від 23 листопада 2011 р., географічний компонент входить до складу
освітньої галузі «Природознавство» [6]. Одним із завдань цієї галузі є набуття учнями
досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у
процесі пізнання світу. Це завдання реалізується за допомогою практичних робіт, що
використовуються на уроках географії.
Як вважає С. Кобернік, практична робота – це «засіб формування вмінь і навичок
учнів у технології виконання завдань з картами атласів, контурними картами,
статистичним матеріалом, довідниками [8, с. 48]». Практичні роботи допомагають учням
закріпити теоретичний матеріал та змушують їх порівнювати об’єкти природи. Їх
поділяють на навчальні (тренувальні) й підсумкові.
Під час виконання навчальних (тренувальних) практичних робіт учні опановують
якийсь прийом навчальної роботи. Наприклад, вчаться розв’язувати задачі з
використанням різних видів масштабів, визначати географічні координати за
географічною картою та географічні координати крайніх точок і протяжність материка,
будувати графіки зміни температури повітря тощо.
Підсумкові практичні роботи зазвичай проводяться після виконання серії
тренувальних практичних робіт для перевірки сформованості умінь і навичок в учнів та їх
подальшого розвитку. За змістом підсумкові роботи здебільшого являють собою
складання описів або характеристик географічних об’єктів, компонентів природи,
природних комплексів тощо. Наприклад: «Складання порівняльної характеристики
висотної поясності у різних частинах Кордильєр»; «Порівняльна характеристика
ландшафтів у різних секторах однієї природної зони».
Відповідно до чинної навчальної програми з географії [4] у 6 класі під час вивчення
курсу «Загальна географія» учні виконують 14 практичних робіт, у 7 класі у процесі
опрацювання курсу «Географія материків і океанів» – 12 практичних робіт. Розглянемо
розподіл практичних робіт по класах.
Згідно із Навчальною програмою з географії для учнів 6–9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів [5], що розроблена на основі положень Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти (2011 р.) і поетапно впроваджуватиметься з 2014/15 н.р.,
учні, вивчаючи курси «Загальна географія» (6 клас) і «Географія материків та океанів»
(7 клас), мають не тільки виконувати практичні роботи, з яких дві оцінюються обов’язково
кожного півроку, а й проводити наукові дослідження, що в пояснювальній записці
називаються творчими завданнями. Проводячи наукові географічні дослідження, учні мають
продемонструвати вміння і навички, притаманні цьому виду роботи, а саме: виділяти
проблемні питання та гіпотези, планувати дослідження, аналізувати і тлумачити процес
дослідження, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та формулювати висновки. Для
презентації таких досліджень учні можуть використовувати прості схеми, діаграми,
розрахунки, міні-проекти, есе.

Аналіз діючих підручників з географії для 6 і 7 класів [1; 2; 7; 11; 12; 13] показав,
що в них вміщено практичні роботи. Їх зміст повністю відповідає змісту практичних
робіт, визначених чинною навчальною програмою з географії для 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів [4]. Проте кількість практичних робіт відповідає
лише в підручнику С. Коберніка і Р. Коваленка [7] (див. рис. 1).
Висновки. Отже, географічні задачі є інструментом реалізації моніторингу
навчальних досягнень учнів. Адже за їх допомогою вчитель може визначити рівень
навчальних досягнень і компетентність учнів та на основі здобутих даних втрутитися у
навчальний процес, щоб підвищити його якість. Однією з умов використання практичних
робіт як інструменту реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів є проведення
після поточного чи тематичного оцінювання «роботи над помилками». Під час цієї
«роботи» кожний учень має усвідомити причини виникнення своїх помилок. Адже метою
моніторингу навчальних досягнень учнів є виявлення конкретних досягнень учнів з
кожного предмета і слідкування за рівнем їх зростання.
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PRACTICAL WORKS AS A TOOL FOR MONITORING THE ACADEMIC
PERFORMANCE OF STUDENTS GRADES 6-7 IN GEOGRAPHY
This article reveals the concept of «monitoring of student achievements», «monitoring
implementation tools of student achievements», «practical work». Thus, monitoring of student
achievements is systematic observation of the student achievements as well prediction and
improvement of this state. One of the forms of the control and monitoring implementation tool of
student achievements is practical work.
Practical work on geography lessons is a way of developing abilities and skills of
students in performance of tasks technology with Atlas, contour maps, statistical data directories.
Practical works help students to consolidate the theoretical material and induce them to compare
objects of nature.
Have been described two groups of practical work. They are training and final.
During the execution of training practical work students master some method of
academic work. For example, they learn to solve tasks by using different scales as well
determine the geographic coordinates on a geographical map, geographic coordinates of the
extreme points. They also learn to determine the length of the continent and build graphs of air
temperature and so on.
Final practical work is usually carried out after a series of training practical work to test
the skills and abilities of students and its future development. The content of the final work are
largely descriptions or characteristics of geographic features, natural components, natural
systems and so on.
One of the conditions for the use of practical work as a tool for monitoring the
implementation of student achievements is to hold a "work on the bugs." after their execution
During this "work" every student should understand the causes of his errors. For the purpose of
monitoring student achievements is to identify specific student achievement in each separate
subject and tracking their level of growth.
The content of practical work in the current program in geography for 5-9 grades of
secondary schools and the geography program that will be implemented in the 2014/15 academic
years is revealed.
Analysis of these two programs has shown that the new programs of work have a more
practical focus, as evidenced by their names. Thus, according to the current curriculum in Grade
6 during the course "General Geography" students perform fourteen practical works and in 7th
grade during the study course "The geography of continents and oceans they perform twelve
practical works. According to the new curriculum in the 6th grade students are proposed to
perform nine practical works and conduct three research studies in the form of presentations or
writings (essays), mini-projects, posters, works on the ground. In 7th grade fifteen practical
works and conducting of 10 studies are provided.
It has been revealed during the analysis of existing textbooks on geography for grades 6
and 7 that practical work in them placed under the rubric named "practical tasks" and "practical
work". Their content is fully matches with the content of practical work specified by the current
curriculum in geography. However, their amount corresponds in the textbook of Kobernika S.
and R. Kovalenko only.
Thereby, practical work is an instrument of student achievements monitoring. After all,
by using them the teacher can determine the level of academic achievements as well competence
of students and based on data obtained one are able to intervene in the learning process to
improve its quality.

Відомості про публікацію подаються до Українського реферативного журналу
«Джерело», яке висуває саме такі вимоги. Відсутність одного з елементів, унеможливлює
подачу інформації.
Інформаційний ресурс
Інформація вводиться програмою-конвертером без додаткового опрацювання
оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам.
Відомості про кожне окреме серіальне видання оформлюється у вигляді текстового
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нетекстові символи. Службові символи представляються кодами з першої половини
таблиці FSCII, знак номера – латинською літерою N.
Супровідна інформація про видання повинна включати наступні елементи:
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должен овладеть студент на занятиях дисциплины «Школьный курс информатики и методика ее
обучения» по вопросам информационной безопасности учащихся. Приведена возможная система
мероприятий, разработанных для всех участников образовательного процесса: учителей,
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wide web resources using. The knowledge of information safety that pupil should master at School
course of Information technologies and methodology of teaching is brought out. There is given the
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