
 

  

 

 

 

«Освіту сьогодні змінюємо разом:  

безпечне середовище, емпатія, 

медіаграмотність, цифрові технології,  

здорова й екологічна школа» 

14 серпня 

2021р. 

Ми будуємо  

спільноту 

відповідального 

вчительства! 

ОДЕСА 

ЗОШ 

№ 26 



     



 

Програма міні - EdCamp  Odesa – 2021                                                 
«Освіту сьогодні змінюємо разом: безпечне середовище, емпатія, 

медіаграмотність, цифрові технології, здорова й екологічна школа» 
 

Час 

проведення 
Подія Локація 

800 – 900 
Зустріч та реєстрація учасників та учасниць (не)конференції EdCamp Одеса – 2021. 

(заповнення паспортів участі, отримання матеріалів заходу, знайомство з планом 

роботи, ранкова кава).   Подвір’я школи 

900 – 1015 Офіційне відкриття міні-EdCamp (урочисте відеопривітання від команди EdCamp 

Ukraine). СПІКХІТІНГ (представлення спікерів)  

1020 – 

1105 
 

Експертна 

паралель 

Локація 1 Локація 2 Локація 3 Локація 4 Локація 5 Локація 6 Локація 7 Локація 8 

        

Олег 

Слушний 
Директор КЗ 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 20 

м.Вінниці, 

фіналіст 

національної 

освітянської 

премії Global 

teacher prize 

Ukraine 2019, 

переможець 

номінації «Вибір 

українців» 

Віктор 

Громовий 
освітній експерт, 

шеф-редактор 

порталу "Освітня 

політика", 

консультант 

Одеського центру 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

Дмитро  

Галько 
Тренер освітніх 

проєктів компанії 

"Едпро Дистрибюшн", 

Diamond mozaLearn 

ICT Expert 

Аліна 

Архіпова 
Директорка 

Миколаївської 

ЗОШ № 31  

Переможниця 

Всеукраїнського 

конкурсу 

«Учитель року – 

2021» в номіна-

ції «Керівник 

закладу освіти» 

Віталій Паздрій 
К.е.н., доцент 

кафедри бізнес-

економіки та 

підприємництва 

Київського НЕУ, 

Генеральний 

директор Компанії 

інтелектуальних 

технологій 

Галина 

Коломоєць 
Начальник 

відділу науково-

методичного 

забезпечення 

підвищення 

якості освіти 

ДНУ "Інститут 

модернізації 

змісту освіти 

Вікторія  

Косик 
Ст. викладач 

кафедри 

природничо-

математичної 

освіти та 

технологій 

КУІПО, 

директорка 

Центру освітнього 

консультування. 

Олена 

Заменягре 
Директорка 

Мелітопольської 

гімназії 8, 

координаторка 

міні - Едкемп 

"Педагогіка 

партнерства" 2018 

, "Школа на старті: 

мотивація до дії" 

2019, "Синергія 

формальної і 

неформальної 

освіти" 2020. 

Тема: 
Екофрендлі 

школа 

 

Тема: 
 

Тема: 

 Еволюція сучасної 

освіти: проблеми, 

виклики, успішні 

рішення. 

Тема: 
Як керувати 

м'яко та 

ефективно? 

Тема: 
Економічні засади 

розробки стратегії 

розвитку закладу 

освіти 

Тема: 
Практичні 

інструменти для 

впровадження 

інноваційних 

освітніх 

проектів 

Тема:   
STEАM- 

проєктування: 

тренд чи 

необхідність? 

Тема: 
СЕЕН в 

освітньому 

процесі 

української 

школи. 

1100 – 1800 Майстер-класи (валяння білих ворон, миловаріння, квітковий декупаж та інші) Подвір’я школи 



   

1105 – 1225 
Спілкування в локації «НадзвиЧАЙна та ціКАВА подія -  EdCamp» за філіжанкою 

кави або чашкою чаю. 

Обмін враженнями. 

 

1230 – 1315 
 

Вчительська 

паралель 

Локація 1 Локація 2 Локація 3 Локація 4 Локація 5 
Локація 

6 

Локація 

7 
Локація 8 

        

Ірина  

Слуцька 
Вчителька 

інформатики 

Шосткинської 

спеціалізованої 

школи № 1. 

Сертифікована 

вчителька Edu 

Scrum, експертка 

та сертифікована 

тренерка 

Microsoft.  

Ольга 

Доскочинська 
Вчитель ліцею ім. 

Івана Пулюя 

м.Львів.  

Стемвикладач,  

вчитель новатор 

Microsoft 

MIEExpert, 

амбасадор Scientix, 

співзасновниця ГО 

"Гільдія вчителів ", 

Ольга Салякіна 

Інна Моргун 

Керівник проектів 

здоров'язберігаючих 

технологій  та 

фасилітатор  

(м. Запоріжжя) 

 

Віталій 

Паздрій 

Кандидат еконо-

мічних наук, 

доцент кафедри 

бізнес-економіки 

та підприємницт-

ва Київського 

НЕУ, 

Генеральний 

директор Компанії 

інтелектуальних 

технологій. 

Кисіль Марина 

Коваленко Ольга 
Сертифіковані 

вчителі початкових 

класів Криворізької 

спеціалізованої 

школи І-ІІІ ст.70. 

Форма проведення: 

DIY.  

Анастасія 

Голєва 

Наталія 

Решетнік  

 

Тарас 

Репецький 

Ігор 

Шолтис 

 

Тема: 
Вчитель + 

«цифра» → 

учнівство  

2020-х 

Тема: 
Цифрові технології 

у дистанційному 

навчанні 

Тема: 
Тренінг 

"Маршрут безпеки " 

 

Тема: 
Економічні засади 
розробки стратегії 
розвитку закладу 

освіти 

 

Тема: 
Практичний 

мікс:фішки НУШ 
в STREAM 
проєктах 

 

Тема: 
Співпрацюй 

зі світом. 

Міжнародні 

проєкти 

ETwinning 

Тема: 

 
Тема: 

 

1320 – 1400 Перерва на обід  

1400 – 1520  Особлива сесія від EdCamp Ukraine   

1520 – 1545  
Спілкування в локації «НадзвиЧАЙна та ціКАВА подія -  EdCamp» за філіжанкою 

кави або чашкою чаю. Обмін враженнями. 
 

1545 – 1615  Учительські  сесії  Майстер-класи  

1620 – 1650  Офіційне закриття міні-EdCamp. Благодійна акція  

1700 – 1830  Екскурсії  

1830 ……. Неформальне спілкування   
 
 
 



Позитивний емоційний баланс 
як показник якості освіти 

 

Віктор Громовий 
освітній експерт, шеф-редактор порталу 

"Освітня політика", консультант 

Одеського центру професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Виміри стійкості: особистісний, 
шкільний, системний. 

 
Людмила Хорькова 

Координаторка EdCamp KryvyiRih 

2018,2019, KryvyiRih School114 2021, 

амбасадорка проєкту протидії корупції 

USAID-ВзаємоДія, сертифікована 

тренерка проєкту"Педагогіка партнерства-

практики доброчесності", директорка 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 114 

Грантрайтинг як можливість 
творення школи майбутнього.

 

Аліна Архіпова 
Директорка Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 31 Миколаївської міської ради. 

Членкиня Консультативної ради з питань 

сприяння розвитку системи загальної 

середньої освіти при Президентові. 

Переможниця Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» в номінації 

«Керівник закладу освіти» 

Практичні інсртументи для 
впровадження інноваційних 

освітніх проектів 

 

Галина Коломоєць 
Начальник відділу науково-методичного 

забезпечення підвищення якості освіти 

Державної наукової установи "Інститут 

модернізації змісту освіти" 

 
Еволюція сучасної освіти: пробле-

ми, виклики, успішні рішення 

 

Дмитро Галько 
Тренер освітніх проєктів компанії  

"Едпро Дистрибюшн", Diamond 

mozaLearn ICT Expert. 

 

 
STEАM- проєктування: тренд чи 

необхідність? 

 

Вікторія Косик 
Ст. викладач кафедри природничо-

математичної освіти та технологій 

Інституту ППО Київського університету 

ім. Бориса Грінченка, директорка Центру 

освітнього ф консультування, освітня 

технологиня, авторка інноваційних 

методик в освіті, тренерка, розробниця 

положень про дистанційне навчання, 

електронні освітні ресурси та підручники.  

 

 
ЕКОФРЕНДЛІ  ШКОЛА 

 

 

Олег Слушний  
Директор КЗ ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 

Вінницької міської ради, фіналіст 

національної освітянської премії Global 

teacher prize Ukraine 2019, переможець 

номінації «Вибір українців» 

 
СЕЕН в освітньому процесі 

української школи. 

 

Олена Заменягре  
Директорка Мелітопольської гімназії 8, 

координаторка міні - Едкемп "Педагогіка 

партнерства" 2018 , "Школа на старті: 

мотивація до дії" 2019, "Синергія 

формальної і неформальної освіти" 2020, 

"СЕЕН в дії: твоє емоційне 

перезавантаження" 2021, спікерка 4 

Міжнародного освітнього форуму - 

практикуму в м. Київ.  



Вчитель + «цифра» →  
учнівство 2020-х 

 

Ірина  
Слуцька 

Вчителька інформатики Шосткинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1. 

Сертифікована вчителька EduScrum, 

експертка та сертифікована тренерка 

Microsoft. З 2007 року навчає та 

допомагаю вчительству створити 

комфортнй урок за допомогою ІКТ. 

Економічні засади розробки 
стратегії розвитку закладу освіти 

 

Віталій  
Паздрій 

Кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бізнес-економіки та 

підприємництва Київського національного 

економічного університету, Генеральний 

директор Компанії інтелектуальних 

технологій. 

Практичний мікс:фішки НУШ в 
STREAM проєктах 

 
Кисіль Марина 

Коваленко  Ольга 
Сертифіковані вчителі початкових 

класів Криворізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ст.70. Форма проведення: 

DIY. Що трапиться з учасниками після 

відвідування сесії: щонайменше 

учасники (не)потонуть в морі знань 

Цифрові технології у 
дистанційному навчанні

 

Ольга 
Доскочинська 

Вчитель ліцею імені Івана Пулюя ЛМР,  

Стем викладач,  вчитель новатор Microsoft 

MIEExpert, амбасадор Scientix, 

співзасновниця ГО "Гільдія вчителів ", 

координатор по впровадженню 

дистанційного навчання у місті Львові. 

 
Співпрацюй зі світом. 

Міжнародні проєкти ETwinning 

 

Анастасія Голєва 
Наталія Решетнік  

 

 
Тренінг «Симуляційні ігри для 

освіти» 

  
Тарас Репецький 

Ігор Шолтис  

 
Тренінг  

"Маршрут безпеки " 

 
Ольга Салякіна 

Інна Моргун  
Керівник проектів здоров'язберігаючих 

технологій  та фасилітатор (м.Запоріжжя) 

Навчально-просвітницький інструмент, який 

базується на колективних методах взаємодії, 

створений за участю з Німецьким товарист-

вом міжнародного співробітництва GIZ. 

 
 
 
 
 
 

Ковальова 

 



 

Партнери EdCamp 

 

          

   

 

 

             

     

Олена Буйневич 
Директор департаменту 
освіти і науки України 
Одеської міської ради 

Одеської області 



 

 

 

Подробиці про міні - ЕdCamp  Odesa – 2021 
       Робоча мова – українська. 
        Під час міні - EdCamp  ви маєте змогу: 

 в режимі  нон-стоп знайти однодумиць і однодумців за паспортами участі, що розміщені у фойе для спільних проектів;  
 поспілкуватися за чашкою кави або чаю з колегами та колежанками в локації «НадзвиЧАЙна та ціКАВА подія - EdCamp»;   
 відвідати майстер-класи, узяти участь у дискусіях та тренінгах; 
 спілкуватися та сфотографуватися на пам’ять у дизайнерських фотозонах;  
 залишити творчий відгук про EdCamp Ukraine$ 

       Звертаємо увагу: 
 одночасно в одній паралелі відбуватися 8 сесій.  
 ми обмежили кількість місць для участі у кожній з  локацій 20 особами, поставтеся з розумінням до цього.  

       Пам’ятайте також про те, що ви завжди можете поспілкуватися – як одне з одним, так і з усіма  експертами /-ками – у неформальній  
       обстановці протягом не(конференції), а також після неї.   

Організатори міні - ЕdCamp  Odesa – 2021

Одеська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 26  

Одеської міської ради 

Одеської області 

місто Одеса,  

вул. Старопортофранківська, 32 

тел. +38073 492 9255 

http://www.prvo.od.ua/school/s26/                        
 

http://www.prvo.od.ua/school/s26/

