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ОСВІТА – КЛЮЧ ДО МАЙБУТНЬОГО. АЛЕ ХТО СТВОРИТЬ ДВЕРІ ДЛЯ ЦЬОГО КЛЮЧА?

Одного разу молодому ковалеві наснився сон, у якому янгол подарував йому бронзовий ключ і дав завдання – знайти двері, 
які відкриваються цим ключем.

Прокинувшись, коваль і справді побачив на підлозі блискучий ключ. Він одразу ж залишив свою лісову кузню  
й помандрував на пошуки дверей…

Проминуло багато років, але коваль так і не знайшов двері. У відчаї він повернувся до своєї покинутої кузні. Почистив коло-
дязь, полагодив дах, і скоро лісом залунав веселий передзвін молота.

То коваль кував замок… для бронзового ключа.

Замок він поставив на двері своєї кузні.

Освіта – це наш ключ до щасливого майбутнього. Але двері, які відкриються цим ключем, маємо створити самі. 

Ми переконані, що особлива роль тут саме вчительства, і тому у своїй діяльності максимально сконцентровані  
на підвищенні кваліфікації педагогів.

Усім нашим проектам властивий так званий «ефект довгого хвоста»: коли співпраця продовжується після основних подій,  
а вчительки і вчителі, повертаючись у свої школи після (не)конференцій та заходячи в клас, – «створюють двері для ключа».

Цей звіт, який Ви тримаєте в руках, з однієї сторони – справа рук невеликої команди, яка вітає вас зі світлини,  
а з другої – чудовий результат, якого ми досягли усією спільнотою.

Далі буде!

Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна» Олександр Елькін і команда EdCamp Ukraine
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КОМАНДА МИСЛИВИЦЬ І МИСЛИВЦІВ ЗА ОСВІТЯНСЬКИМИ КОШМАРАМИ

Артем Захаров  
логіст

Ірина Железнякова 
логістка

Олександр Елькін  
натхненник

Міла Захарова
волонтерка

Світлана Нестеренко 
фінансова консультантка

Альона Овчарова  
дизайнерка

Ірина Міньковська 
речниця

Юлія Шпак  
антидискримінаційна програма

Юлія Манохіна  
програма «EdCamp у коробці»

Собака Кемп  
винюхувач кошмарів

Олена Малахова  
програмна координаторка
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СКІЛЬКИ БІЛИХ ВОРОН?

На сторінках цього звіту розбрелися білі ворони.  

Якщо Ви порахуєте їх усіх та повідомите правильну кількість серед перших  
десятьох на for@edcamp.org.ua – отримаєте від нас особливий подарунок!

А якщо помножите отримане число на 9 125, то дізнаєтеся, яка загальна чисельність 
учительства сьогодні в Україні. Уявляєте, якою разом можемо зробити освіту, об’єд-
навшись довкола демократичного формату EdCamp задля підвищення кваліфікації!

Куди і за якими прин-
ципами літають білі  
ворони в освіті – дивіть-
ся у мультфільмі 
https://youtu.be/RLkyqH5YZD4 

Або скористайтеся 
QR-кодом:

«Білими воронами» ми називаємо себе та з любов’ю – українських про- 
активних педагогів, які своєю відкритістю до нового досвіду та прагненням  
до змін в освіті та суспільстві загалом вирізняються у своїх спільнотах.
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КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ САМОТНЬО І НЕВПЕВНЕНО 
ЗІ СВОЇМИ ДУМКАМИ Й ПЕРЕКОНАННЯМИКОШМАР – ЦЕ…

Одна я так думаю.
Тож  краще 
мовчатиму...

Так  думаю 
тільки я... 

мовчатиму…



РОЗДІЛ 1. EDCAMP’И ЯК СПАЛАХИ 

Ми організовуємо в Україні (не)конференції EdCamp, відомі в усьому світі новим дис-
кусійним форматом. 

Участь у цих подіях допомагає педагогам не почуватися самотньо, а об’єднатися  
як у своїх громадах, так і на рівні країни задля розв’язання спільних задач.

EdCamp’и – це демократичний простір професійного зростання і обміну досвідом,  
де кожна і кожний є агентами змін, щонайменше на рівні свого уроку.

Короткі відео про  те, 
який дух панує  
на національних подіях:

EdCamp Ukraine 2017 
  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/LXiJZTRyRBk

EdCamp Ukraine 2016  
 
 
 
 
 

 
https://youtu.be/wZANstJnWoE 

EdCamp Ukraine 2015

https://youtu.be/haJleaQK640 * За дослідженнями The World’s Top 10 Most Innovative Companies of 2015 in Education. 
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КОЛИ БОЇШСЯ, ЩО ПРОПОНОВАНЕ ТОБОЮ 
НЕ БУДЕ ЦІКАВЕ ІНШИМ

Мабуть, мою ідею
не підтримають…

КОШМАР – ЦЕ…

Мабуть, мою ідею 
не підтримають...

КОЛИ БОЇШСЯ, ЩО ПРОПОНОВАНЕ ТОБОЮ
НЕ БУДЕ ЦІКАВЕ ІНШИМ



EDCAMP’и ЯК СПАЛАХИ

Головні експертки й експерти (не)конференцій – це самі вчителі й учительки. Близько 
половини програми формується у день проведення: педагоги пропонують теми, дов-
кола яких збираються десятки зацікавлених. 

На 35 міні-EdCamp’ах, які двома хвилями прокотилися Україною, учительство вже 
впевнилося – їхні ідеї і досвід цікаві багатьом! 

Такі події відбуваються завдяки нашій програмі «EdCamp у коробці», що надає мето-
дичну й матеріальну підтримку у проведенні регіональних подій лідеркам і лідерам 
спільнот.

Дізнайтеся більше про 
регіональні (не)конфе-
ренції:

2016/17 н.р. 

https://youtu.be/8svnn9d_9-4

2015/16 н.р.  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/nmqgkK33_IM 

х 3

Регіональні події 2016/17 н.р.

Регіональні події 2015/16 н.р.
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КОЛИ СОРОМИШСЯ СПИТАТИ ЗНАЧЕННЯ 
НЕЗРОЗУМІЛОГО СЛОВА, ЩОБ ІНШІ 

НЕ ПОДУМАЛИ, ЩО ТИ ЧОГОСЬ НЕ ЗНАЄШ

Що ж означає це слово?... 
Ці експерти й експертки такі 
відомі й розумні… Я, мабуть, 

ніколи не зрозумію, 
про що вони говорять…

КОШМАР – ЦЕ…



Події EdCamp Ukraine – це завжди доброзичлива атмосфера. Тут усі прагнуть нових 
знань, обмінюються досвідом і підтримують одне одного, незважаючи на можливу 
розбіжність у поглядах. 

Міжнародні та національні практики й практикині інвестують свій час і талант у розбу-
дову спільноти відповідального вчительства. Усі експертні сесії доступні у відеозапи-
су на нашому каналі YouTube – http://youtube.com/c/edcampukraine.

Надзвичайно затребуваною виявилася нова культура проведення відкритих уроків,  
запропонована нашою командою. Запрошені на події діти разом із педагогами дають 
конструктивний зворотний зв’язок, який дозволяє зростати. 

Експертів і експерток

Заявок на проведення 
відркитих уроків

Ось як відбуваються 
відкриті уроки:

«Праведники та бай-
стендерс: перемога 
Добра» – урок з історії 
Людмили Хорькової

«Моделювання много-
гранників» – урок з ма-
тематики Олександри 
Гвоздецької

«Весна, кохання, де-
тектив» – урок з україн-
ської мови Наталії Дра-
ган

«Life in the Future» – 
урок з англійської мови  
Наталії Черевко

http://bit.ly/2tldD0U  

EDCAMP’и ЯК СПАЛАХИ
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ЗАЛИШАТИ ЗВИЧНЕ «НАСИДЖЕНЕ МІСЦЕ» 
І ВИХОДИТИ ЗА ЗВИЧНІ РАМКИ

Тут тепло і зручно, 
навіщо кудись 

літати...

Я тут уже 100 років 
просиділа... 

і надалі буду сидіти

КОШМАР – ЦЕ…



На подіях EdCamp Ukraine уже презентовано інновації та освітні практики з 21 країни.  
З усіма, хто ділилися досвідом на (не)конференціях, педагогічна спільнота має мож-
ливість комунікувати й консультуватися і після подій.

EDCAMP’и ЯК СПАЛАХИ

БразиліяБєларусь Великобританія Вірменія Греція Грузія

Італія Канада Литва Македонія Нідерланди Німеччина

Португалія США Угорщина Україна Фінляндія Франція

Ізраїль

Польща

Швейцарія

Радимо почати знайом-
ство з нашим міжнарод-
ним експертним колом:

2017 – Кен Робінсон 

https://youtu.be/jHnWb-P3JoA

2016 – Оскар Бреніф’є 

https://youtu.be/DrJJ1yVa5Cg

2015 – Констанція  
Фортунато

https://youtu.be/sUrv5Z2fLR8 
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16 БУТИ ЗМУШЕНИМИ ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ГАЛОЧКИКОШМАР – ЦЕ…

Немає часу на всі 
ці заходи…

Напишу, що вже 
зроблено, хто там 

знатиме... 



РОЗДІЛ 2. ПРОВАЙДЕРИНГ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

Між яскравими спалахами (не)конференцій триває ретельна робота. I ось такі ініціа-
тиви педагоги обирають не для галочки, а тому, що бачать на практиці їхню користь. 

Ми адаптували в українському перекладі та апробували протягом 2015 й 2016 рр.  
усі методичні матеріали, які тепер можна вільно використовувати.

шим партнерам Internationales Haus Sonnenberg і вчителькам першого набору.

Усесвітній День гідності – діалоговий навчальний 
курс і виховний захід для вчительства, учнівства  
й студентства, який відбувається щороку в жовт- 
ні – одночасно у понад 70 країнах світу.  

Молодь дебатує – німецько-український проект,  
спрямований на розвиток  комунікативних на-
вичок та критичного мислення, який був за-
пущений командою EdCamp Ukraine  
у 2016 р., а зараз функціонує самостійно завдяки на- 

 усі регіони     190 навчальних закладів                25 000 осіб                 

4 регіони                   8 шкіл                 113 учениць і учнів                  15 дебатних ігор

Як провести День гід-
ності? Усі матеріали 

https://youtu.be/tRwrENsulD4

Сторінка проекту  
«Молодь дебатує» 

http://www.edcamp.org.ua/
youthdebates
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18 ЗНОВУ ГАЯТИ ЧАС НА НЕЦІКАВОМУ НАВЧАННІКОШМАР – ЦЕ…

Бла-бла-бла...

Хрррррр....

Я це знаю вже 
років з 5...  



ПРОВАЙДЕРИНГ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ 

платформи – «Учительський коучинг: сприяння розвитку сталих змін» (Coaching 
Teachers: Promoting Changes that Stick), який наша команда переклала й адаптува-
ла українською. Курс допомагає не тільки зрозуміти, як надавати якісний зворотний 
зв’язок і підтримку у професійному зростанні, а й одразу застосувати все на практиці.

Коучинг для педагогів від Coursera – один із топових курсів для 
підвищення кваліфікації учительства від авторитетної МВОК-

Думка молоді у Global Shapers Annual Survey 2016 – наймасштаб-
ніше у світі дослідження цінностей, переконань, труднощів су-
часної молоді, що є ініціативою World Economic Forum. Спільно  
з Харківським хабом Global Shapers Community ми переклали  
опитування з увагою до гендерночутливого письма та залучили  
до нього українських жінок і чоловіків віком від 18 до 35 років, 
зокрема, педагогів.

5 тижнів навчання                    2-4 години на тиждень                  4,6 із 5 у рейтингу платформи

20 079 учасників і учасниць у світі                       2% – Україна

Пройти курс «Учитель-
ський коучинг: спри-
яння розвитку сталих 
змін» 

https://www.coursera.org/learn/
coaching-teachers

Звіт Global Shapers 
Annual Survey 2016 

http://shaperssurvey.org/data/
report.pdf
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КОШМАР – ЦЕ…

ВПРОВАДЖУВАТИ ЗМІНИ, ЯКИХ НЕ РОЗУМІЄШ

І нащо та зелена 
ручка?..

О! Нарешті, 
зелена ручка!

КОШМАР – ЦЕ…



РОЗДІЛ 3. РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

мування середньої школи та основ стандарту освіти. На всіх (не)конференціях ми за-
стосували «реформометр» для обговорення змін у вчительських спільнотах. 

Тепер ми маємо більше можливостей підсилити голос учительства завдяки участі
в роботі Громадської ради та робочих груп МОН. Двоє з нас –  
Олександр Елькін і Олена Малахова – є радником і радницею міністерки освіти і науки 
України.

Нова українська шко-
ла: концептуальні за-
сади 

http://bit.ly/2mbVTo9 

 

Основи стандарту 
освіти 

http://bit.ly/2sW6jY8 

 

Нова українська школа – назва компетентнісно орієнтованої ре-
форми середньої освіти. Ми активно долучилися до розробки  
двох важливих документів – концептуальних засад рефор-

83% 
учасниць і учасників  
(не)конференцій  
підтримують реформу
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БАЧИТИ НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА НЕ ЗНАТИ, 
ЯК ЦЕ ВИПРАВИТИ 

А я 
не така… 

КОШМАР – ЦЕ…

Чому 
це не для мене?! 

Як же мені 
туди потрапити?..



РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Антидискримінаційна експертиза освітнього контенту – ре-
алізується вперше в Україні та є обов’язковою щодо проектів  
шкільних підручників (до їх друку) і навчальних про-
грам. Ми прагнемо, щоб діти зростали у просторі рів-
ності і неупередженого ставлення до людей за віком, 
інвалідністю, статтю, національністю та іншими ознака-
ми. Здійснюється спільно з ГІАЦ «КРОНА» та Інститутом  
модернізації змісту освіти.

270 
підручників

30 
програм

60 сертифікованих 
експертів і експерток

Нормативне підґрунтя 
антидискримінаційної 
експертизи

http://bit.ly/2u5VFyI

Методичні рекомен-
дації щодо антидис-
кримінаційної експер-
тизи

http://bit.ly/2sS1zUT 
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КОШМАР – ЦЕ…

ТЕРМІНОВО ЗДАТИ ЧЕРГОВИЙ ЗВІТ «НА ВЧОРА»КОШМАР – ЦЕ…

Коли буде звіт?!

ЗДАТИ ЗВІТ 
ПРО… 

Зробити терміново 
звіт про збиті 

бурульки!



РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Діти і папери: як досягти балансу у школі – масштабне опи-
тування, присвячене аналізові бюрократії у школі та окрес-
ленню шляхів її подолання. Зокрема було з’ясовано, що 
вивільнений від зайвої паперотворчості час освітяни приді-
лили б дітям і власному професійному розвитку. 

За результатами публічного обговорення цього дослід-
ження було створено робочу групу з дебюрократизації при Міністерстві освіти і науки 
України, яка працює за трьома пріоритетами: зменшення звітності про проведені ви-
ховні заходи, звільнення педагогів від обліку дітей шкільного віку та розробка нової 
інструкції з діловодства. 

8 682 
освітян взяли участь  
в опитуванні

72 
позиції у номенклатурі 
школи

50 000 
дерев треба зрубувати 
щороку, щоб забезпечити  
папером звітність шкіл

від 7 до 12 
годин на тиждень  
витрачають педагоги  
на звітність

Сторінка ініціативи 

http://mon.edcamp.org.ua

Звіт #дітиіпапери

http://bit.ly/kidsanddocs 
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КОШМАР – ЦЕ…

ВТРАТИТИ ВІРУ У ЗМІНИ НА КРАЩЕ 

А зробімо 
ось що!..

КОШМАР – ЦЕ…

То все марно

«Зрада», «перемога»… 
Розкричалися! 

Все одно нічого 
не зміниться…
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РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТ ДОВГОГО ХВОСТА

Ось його параметри*:

Жінки

Чоловіки

Не хочу відповідати

Менше 1 року

1-3 роки

4-6 років

7-10 років

10-15 років

Понад 15 років

Жодної

1-3

4-6

7-9

10 і більше

Вони такі, що не можуть  
бути застосовані

Ми недаремно говоримо, що головне відбувається не під час яскравих подій, а після них. А так званий «довгий 
хвіст», про який ми весь час говоримо, навіть уже вдалося виміряти! 

Стать, % Педагогічний стаж, % Застосовано нових ідей, про які 
дізналися на (не)конференціях  
у форматі EdCamp, %
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Повністю погоджуюся

Погоджуюся

Складно визначитися

Не погоджуюся

Абсолютно не погоджуюся

Повністю погоджуюся

Погоджуюся

Складно визначитися

Не погоджуюся

Абсолютно не погоджуюся

Повністю погоджуюся

Погоджуюся

Складно визначитися

Не погоджуюся

Абсолютно не погоджуюся

Жодного

1-3

4-6

7-9

10 і більше

Моя участь у (не)конференціях у форматі EdCamp по-
зитивно вплинула на навчання МОГО УЧНІВСТВА, %

Моя участь у (не)конференціях у форматі EdCamp 
позитивно вплинула на взаємини з БАТЬКІВСТВОМ, %

Як виявився довгий хвіст 

Моя участь у (не)конференціях у форматі EdCamp по-
зитивно вплинула на стосунки з МОЇМ КОЛЕКТИВОМ, %

Отримано корисних контактів серед експертного, 
вчительського, владного кола на (не)конференціях  
у форматі EdCamp, %

ідеї в роботі з батьками   вихід із поля стереотипів  жага до самоосвіти  спілкування в соцмережах  методи-

ки ненасильницького спілкування    наступаю на «хвіст» керівнику закладу    створила лаунж-зону в кабінеті   

зареєтрувався на дистанційні курси     упроваджую елементи коучингу на своїх уроках    застосовую скрайбінг     
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контакти з засобами масової інформації   використовую інтерактивні карти для голосування (погоджуюся, не погоджуюся, 

не можу визначитися)   стала благодійницею EdCamp   навчилася сторітелінгу, ігровому моделюванню, проектній 

діяльності   маю довготривалі стосунки з EdCamp’івцями   створюємо нові освітянські проекти з EdCamp’івцями   

оновила навчальний простір   вбила у собі раба   до учнівства та колег звертаюся враховуючи гендерну рівність   

EdCamp був наче розрядом електричного струму, який привів до тями   виросли крила і з’явилося бажання ще 

працювати в школі, а головне – жити   День Гідності   розробила нову методику навчання читати   перемогла  

в конкурсі «Учитель року 2017»   брала участь в обговоренні оновлення навчальних програм   провела в Польщі 

освітянську конференцію   після таких зустрічей хочеться здійснювати казкові вчинки   не маємо права працю-

вати як раніше – ми повинні безупинно вчитися   натхнення до педагогічної праці ЗАШКАЛЮЄ!   не тільки відріс 

довгий хвіст, але він ще причепився і до колег нашого навчального закладу   починаєш помічати маленькі плю-

сики і величезні плюсища професії   діти почали слухати мене більш уважно   діти більш зацікавлені уроками   

з’явилося друге професійне дихання   як добре, що доля мене звела з EdCamp’ом!   стала більш відкритою в 

спілкуванні   впевненість у своїх силах   відвідання EdCamp’у варте кількох років роботи в школі   саме так мають 

виглядати курси підвищення кваліфікації для вчительства   кінця хвоста не видно   наважилась змінити місце 

роботи на новій посаді начальника відділу освіти   нові друзі   заряд позитивної енергетики   проводжу квести

вмію розмовляти з учнівством про секс, наркотики і рок-н-рол    почала читати книги   хочу працювати, зміню-

вати, вирішувати

* За результатами опитування 178 респондентів/-ок



30 МАТИ ВЕЛИКУ СПРАВУ І НЕ МАТИ ПІДТРИМКИ

Допомогти?

КОШМАР – ЦЕ…

Самотужки я це 
не зрушу з місця...

Зараз 
допоможемо!
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РОЗДІЛ 5. ХТО І ЯК НАС ПІДТРИМУЄ

Громадська організація «ЕдКемп Україна» є фінансово та інституційно незалежною. 

Ми не маємо магістрального донора, який визначав би стратегію нашої діяльності. Ми не керовані жодною  
з політичних партій чи сил. Ми співпрацюємо з Міністерством освіти і науки України, а не підпорядковуємося йому. 

Це дає можливість діяти і мати довіру спільноти. 

Пишаємося широким партнерським колом руху EdCamp в Україні, серед якого українські державні інституції, 
фундації та громадські організації, представництва урядів і фондів інших країн, бізнес, видавництва, медії, а також 
небайдужі українки й українці. 

Підтримка усіх партнерів цінна для нас, тож згадуємо їх в алфавітному порядку.
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33
За підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні 
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КОЛИ ВИДІЛЕНІ ГРОШІ НЕ ЙДУТЬ НА СПРАВУ, 
А ЛЯГАЮТЬ У ЧИЮСЬ КИШЕНЮ КОШМАР – ЦЕ…

Я ж трошки...
Ніхто не помітить...



ХТО І ЯК НАС ПІДТРИМУЄ

Ми вдячні як за фінансову, так і за іншу – ресурсну, інформаційну, інтелектуальну, 
емоційну – підтримку.

Важливо, що розбудову спільноти відповідального вчительства підтримують і самі 
педагоги – частка їхньої участі у загальній фінансовій підтримці зростає щороку,  
зокрема завдяки краудфандингу на «Спільнокошті».

* Офіційна реєстрація організації – 25.12.2015 р.

** На момент друку цього звіту – станом на 01.07.2017 р.

Напрям діяльності 2016 рік 2017 рік **

Національні (не)конференції EdCamp Ukraine 227 422,80 556 440,05

Регіональні (не)конференції  
за програмою «EdCamp у коробці»

201 290,00 -

Інші згадані ініціативи 883 730,00 377 980,00

Разом, грн                                             2 246 862,85 1 312 442,80 934 420,05

Тип безповоротної фінансової допомоги 2016 рік 2017 рік

Грантова підтримка 1 110 614,00 761 169,00

Підтримка, надана бізнесом  
та фізичними особами

92 000,00 173 251,05

Краудфандинг на «Спільнокошті» 109 828,80 -

Разом, грн                                                2 246 862,85 1 312 442,80 934 420,05

  Витрачено

  Отримано*

Підтримати нас  
на «Спільнокошті»

http://bit.ly/

supportedcampukraine2017 

Дякуємо!
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КОЛИ ДОКЛАДАЄШ ЧИМАЛО ЗУСИЛЬ, 
ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ УВАГИКОШМАР – ЦЕ…

Чому в новинах лише 
про погане? Зміни 
в освіті теж варті 

висвітлення!

ЗМІ



РОЗДІЛ 6. МИ У МЕДІА 

Ми у медіа. Більше про 
EdCamp Ukraine у ЗМІ 

http://www.edcamp.org.ua/

inmedia 

Ми для медіа. Матеріа-
ли про EdCamp Ukraine 
для використання жур-
налістками і журналі-
стами 

http://www.edcamp.org.ua/

formedia 

 

Ми раді, що тема освіти і події у спільноті відповідального вчительства все частіше 
привертають увагу національних і регіональних медій – телебачення, радіо, друкова-
них і онлайн-видань.

Знайомтеся з добіркою найцікавішого: 

30.06.2017 | Педагоги #надтоважливі. Що новий закон про освіту дасть вчительству 

   УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

Якою має бути система підвищення кваліфікації педагогів? Як новий закон  
«Про освіту» допоможе вчительству  зростати професійно? Дізнайтеся, яку формулу 
вважає помічною команда EdCamp Ukraine.

http://bit.ly/2svmoZd

23.05.2017 | 5 причин подати заявку на участь у EdCamp Ukraine 2018

   ZNOUA 
 

«Усе про ЗНО» про 5 причин подати заявку на участь у EdCamp Ukraine 2018.
Розвиток, нетворкінг, розширення світогляду, можливість стати спікером / спікер-
кою, пошук себе... А що головне для Вас?

http://bit.ly/2r9By5E

37
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05.05.2017 | Шукає учитель, шукає поліція... або «Мікро- 
райони» як лабіринти долі

  УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

9 тисяч педагогів сказали «Геть!» Бюрокразавру у до-
слідженні «Діти і папери: як досягти балансу у школі». 
Команда EdCamp Ukraine розказала «Українській прав-
ді» про результати діяльності Робочої групи з дебюро-
кратизації.

http://bit.ly/2r9Edwf

01.05.2017 | Жадан і діти. Як учнівство зі Станиці Лугансь-
кої вчителів вчило

  РЕАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«Кличуть приїжджати до них у гості на Львівщину, самі 
хочуть до нас в гості приїхати, хочуть побільше поспіл-
куватися!» – так відгукнулися діти зі Станиці Луганської 
на листи, які привезла для них учителька зі Львівщини.

http://bit.ly/2rdaei0

01.05.2017 | Нова українська школа. Сотні вчителів зібра-
лися в Харкові на підтримку освітньої реформи

  ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
 

У своїх школах такі педагоги почуваються білими во-

ронами, а тут – на EdCamp`і – вони серед однодумців  
і однодумиць. Шукають нові знайомства та обмінюють-
ся контактами. Які це відбувається – дивіться у відео  
від Громадського.

https://youtu.be/-EXO9PR6DiY

27.04.2017 | Професії майбутнього: рейтинг

  STATUS QUO
 

У прогнозі найбільш затребуваних у 2030 році про-
фесій канадські фахівці ставлять вчителя/-ку 
на перше місце. Естетисти, спрощувачі, шкіль-
ні дієтолологи... Педагогу як нікому потрібно ро-
зуміти майбутнє і можливості в ньому для дитини.

http://bit.ly/2sbifsJ

01.04.2017 | EdCamp Ukraine - від мрії до спільноти.

  ІНТЕРНЕТ-МАРАФОН ВІД ВГ «ОСНОВА» 

Відверта розмова з Олександром Елькіним про 
шлях, який команда EdCamp Ukraine пройшла від мрії  
до спільноти: 8 000 зареєстрованих слухачів і слухачок, 
складні запитання, надихаючі книги та фільми!

https://youtu.be/3XFDgih8fsM

МЕДІА 
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27.01.2017 | EdCamp Ukraine — провайдер освітніх ініціатив 
в Україні

  ШКІЛЬНИЙ СВІТ
 

Інтерв’ю з Олександром Елькіним про відкритість 
освітян, їх мотивацію і готовність до змін як головні 
критерії відбору не тільки на події EdCamp Ukraine, але  
й до Нової української школи.

http://bit.ly/2rU1z63

12.10.2016 | Спільна ініціатива МОН і EdCamp Ukraine з де-
бюрократизації шкільної діяльності

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України поді-
лився першими результатами унікального опитування  
з питань документообігу та звітності в закладах серед-
ньої освіти «Діти і папери: як досягти балансу у школі».

http://bit.ly/2sbQZua

26.05.2016 | Олександр Елькін: «Революція в освіті відбу-
вається на шкільних уроках»

  BLOG IMENA.UA
 

Революція в освіті не починається у високих кабінетах, 
вона починається на уроках. Змінити школу і вчитель-

ство, щоб зробити дитину щасливою, – такою метою 
керується EdCamp Ukraine.

http://bit.ly/2rdw4St

16.02.2016 | Oldschool is not cool: чому стара освітня систе-
ма не підходить вашій дитині

  WOMO
 

Щасливою дитина не народжується, щасливою дитина 
стає. Їй у цьому сприяють не лише батьки, але і школа. 
Яких змін потребує сучасна школа і якою вона повинна 
бути – розказали організатори (не)конференцій у фор-
маті EdCamp.

http://bit.ly/2sbejZ2

23.07.2015 | Нові технології в освіті

  ДІАЛОГИ
 

Що чекає освіту в майбутньому? Чи можливо ради-
кально реформувати систему шкільної освіти? Чого 
нам не вистачає для проведення успішних змін? Своїм 
баченням поділився Олександр Елькін.

https://youtu.be/9pbdK_muq10

МЕДІА 



40 ВИРУШАТИ У НЕВІДОМЕ МАЙБУТНЄ

Нащо кудись 
їхати? 

Що ми там не бачили?

Треба спробувати...
Цікаво, що нового 

я там побачу?..

КОШМАР – ЦЕ…



РОЗДІЛ 7. ЩО ДАЛІ

Подати заявку на 
Global Teacher Prize 
Ukraine

http://globalteacherprize.org.ua 

Що таке фемінітиви  
і навіщо вони в україн-
ській мові?

http://bit.ly/2tHFzP2

Це наш улюблений розділ: у ньому про плани на найближче майбутнє. 

Окрім того, що ми вже готуємося до проведення Четвертої національної (не)конфе-
ренції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2018 та запуску хвилі з 60-ти регіо-
нальних міні-EdCamp’ів, плануємо і дещо принципово нове:

Центр підвищення кваліфікації на коле-
сах – системна серія тренінгів із відомими 
експертами й експертками, які приїдуть  
до України, щоб зробити доступним  
для нашого вчительства усе найкраще  
і найпродуктивніше у галузі освіти та осо-
бистісного зростання. Тренінгові модулі 
відбуватимуться у різних містах країни. 
 
Мандри з ЕдМандро – експедиції у різні 
країни світу за успішними освітніми кейса-
ми і обміну досвідом. Знаходити найкращі 
школи, педагогів і адміністраторів освіти, 
програми й методики і використовувати 
ці практики в Україні – для конкретних 
змін у конкретних навчальних закладах.  
 
Global Teacher Prize Ukraine – «Но-
белівська премія» для вчительства,  
яку ГС «Освіторія» разом з нами старту-

вала в Україні на EdCamp Ukraine 2017. 
Експертне журі, до якого ми входимо, 
визначить переможця / переможницю 
вже восени.

Міжнародний конгрес «Гендерна лін-
гвістика і динаміка мовної норми» –  
широка фахова дискусія щодо творення  
та вживання фемінітивів в українській 
мові, результати якої будуть представ-
лені на конгресі та на словниковій он-
лайн-платформі. 

Наглядова рада ГО «ЕдКемп Украї-
на» – вважаємо, що в якісній сучасній 
освіті в нашій країні зацікавлені кожна  
і кожний, тож мріємо створити коло лю-
дей, які разом з нами хочуть інвестувати  
в розвиток освіти та підтримувати україн-
ську школу щодня.
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НАША АБЕТКА АБО EDCAMP У 33 СЛОВАХ І СВІТЛИНАХ

Дискусії

Иииии! Скоро  
EdCamp Ukraine!

Легкість

Білі

Експерти/-ки

Інновації

Міні-EdCamp

Атмосфера Ворони

Єдність

Їжа для мозку

Новизна

Громадськість

Жага

Йой, скільки  
цікавого!

Освіта

Ґречність

Зміни

Команда

Підтримка



Харизма

НезалежністЬ

Спільнота

Цінності

Юність

Родзинки Тріумф

Час

Яскравість

Учительство

Школа

Феєричність

Щастя

Дякуємо Аллі Баєвій за ідею абетки EdCamp Ukraine

Завантажуйте у пода- 
ру нок журнали про 
EdCamp Ukraine, ство  - 
рені в  партнерстві  
з ВГ  «Основа»:  

2017          
  
 
 
 
 
 

http://bit.ly/
edcampmagazine2017

2016  
 
 
 
 
 

 
http://bit.ly/

edcampmagazine2016
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ЗВІЛЬНІТЬСЯ ВІД СТРАХУ

Можливо, ми згадали тут не всі освітянські страхи, а якийсь мучить Вас особливо… 

Пропонуємо звільнитися від нього: 

Усі надіслані малюнки ми зберемо в «галерею освітянських страхів» та спільнотою подумаємо, як можемо  
їх розвіяти. 

доповніть фігуру справа так, щоб зобразити ворону – веселу, сумну, замислену чи будь-яку ще, 

напишіть свій освітянський «нічний кошмар», 

сфотографуйте сторінку, опублікуйте світлину у Фейсбуці з хештегом #освітянськийкошмар та / або 
надішліть її на нашу пошту for@edcamp.org.ua (можете підписатися чи залишити малюнок анонімним).

1)

2)

3)

За ідею «нічних кошмарів» ми вдячні Кароліні Корхонен, авторці книги «Фінські нічні кошмари»

for@edcamp.org.ua  |  www.edcamp.org.ua 

                     EdCampUkraine

2015-2017, Громадська організація «ЕдКемп Україна» 

Цей звіт можна завантажити: 

http://bit.ly/reportedcampukraine20152017
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http://bit.ly/supportedcampukraine2017 


