
 

 

 

 

 

 

 

  



Хто і чому робить міні-EdCamp Kirovohrad 

  

 

Надія Кравченко 
Ініціаторка події міні-EdCamp Kirovohrad, директорка НВО №6 
“Можливість змінювати освіту “знизу”, 
експериментувати, ламати стереотипи!” 

 

Ірина Профатило 
PR, вчителька французької мови в НВО №6 
“Єднаймося, бо ми того варті!” 

 

Олена Бірюкова 
Übersetzen-шефиня, вчителька німецької мови НВО №6 
“Чим досвідченіші люди, тим вони вільніші!” 

 

Галина Чижик 
Translate-шефиня, вчителька англійської мови НВО №6 
“ EdCamp - можливість професійного зростання, оптимізм та позитивна енергія. 
Це чудова нагода переконатись у неповторності своєї професії!” 

 

Катерина Ворона 
Ком'юніті, вчителька англійської мови НВО №6 
“ EdCamp - це демократичний формат спілкування, величезна кількість 
висококласних професіоналів разом, нові знайомства, позитив та натхнення!” 

 

Іванова Ірина 
Ком'юніті, вчителька англійської мови НВО №6 
“Це місія, яка спонукає надихатися щоб надихати інших !” 

 

Алла Бонк 
Волонтеріат, вчителька англійської мови НВО №6 
“ Хочу відчути смак і почати цінувати нові можливості цифрового століття і 
освітньої революції ” 

 

Дмитро Собчук 
IT та контент, педагог-організатор НВО №6 
“Вірю в конкурентоспроможність української освіти” 



Освіта Кіровограда 

З історії 
Першу школу (для дітей військових офіцерів) у Кіровограді 

(тодішньому Єлисаветграді) було відкрито в 1763 році. Наприкінці 

XVIII століття у ній навчалося 53 учні. 

У 1861 році в місті налічувалося, крім приватних пансіонів, вісім 

навчальних закладів — у них 

працювало близько 40 вчителів і 

навчалося понад 700 учнів 

Велике значення для Кіровограда та й України в цілому мали 

Єлисаветградська чоловіча гімназія та Єлисаветградське земське 

реальне училище, ставши alma mater для цілої плеяди діячів 

культури і громадського життя. 

 

Дошкільна, шкільна і позашкільна освіта на сучасному етапі 

На сучасному етапі у Кіровограді 40 закладів дошкільної освіти і 42 

загальноосвітніх закладів середньої освіти, в тому числі з числа останніх 

створених, переважно на базі ЗОШ, декілька гімназій, навчально-виховних 

комплексів і об'єднань, а також вечірня загальноосвітня школа №38 та 

загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та 

класами для дітей зі зниженим зором, 3 спецшколи. 

 

Вища освіта в сучасному Кіровограді 

Вищу освіту в місті Кіровоград можна отримати в 14 вищих 

навчальних закладах різного профілю, з яких 6 мають ІІІ–IV рівні 

акредитації (по 3 державних і приватних), решта 8 — І–ІІ рівні 

акредитації (лише один з них є приватним), а також у численних 

філіях (структурних підрозділах) вищих навчальних закладів України, 

розташованих у інших містах держави. 

 

 

За матеріалами Wikipedia-вільна енциклопедія 

  



Програма міні-EdCamp Kirovohrad 

Для початку… 

Таймінг Що та де відбувається, до кого звертатися? 

08.00 – 09.00 Заїзд та реєстрація учасників, брейк – кава 
НВО №6 
Людмила Бойко, Алла Бонк, волонтери 

09.00 – 10.00 Відкриття (не)конференції, оголошення програми, представлення 
гостей, презентація експертів, спільне визначення змісту проведення                   
ІІ-ї частини.  
За участі представників EdCamp Ukraine, представників влади, органів 
управління освіти: Сергій Коваленко, перший заступник голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, Віржині Вільшанж, 
аташе з питань співробітництва у галузі французької мови Посольства 
Франції в Україні, Володимир Таборанський, директор обласного 
департаменту управління освіти, Лариса Костенко, начальник 
управління освіти Кіровоградської міської ради, Ірина Коса, 
завідувачка навчально-методичною лабораторією іноземних мов та 
міжнародних освітніх обмінів Кіровоградського ОІППО. 
НВО № 6, актова зала 
Надія Кравченко, ініціаторка міні-EdCamp Kirovohrad 

І частина (не)конференції 

Таймінг Що та де відбувається, до кого звертатися? 

 Робота у спільних локаціях, експертні сесії 

10.00 – 10.30 Веб – конференція «Про сучасні тенденції в освіті. Володіння 
іноземними мовами: необхідність чи  неминучість». Привітання та 
кроткі мессиджі від представників навчальних закладів та ГО різних 
країн. Експерти – представники начальних закладів та ГО із Австрії, 
Франції, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Ірландії. 
НВО № 6 
Надія Кравченко, ініціаторка міні-EdCamp Kirovohrad 



10.40 – 11.10 Робота І експертної паралелі в локаціях 1-5 
 ЛОКАЦІЯ 1 

 
Олена 

Клименченко 
 

майстер 
психології,  

 
практикуюча 
психологиня, 

сімейна 
консультантка, 

головна 
спеціалістка 

відділу соціальної 
роботи 

КМУСССДМ 

ЛОКАЦІЯ 2 

 
Анжела 
Гельбак 

 
майстер 

психології 
 

старша 
викладачка 

кафедри 
педагогіки, 
психології і 
колекційної 

освіти КОІППО, 
кандидатка 

педагогічних наук 

ЛОКАЦІЯ 3 

 
Олена 
Голуб 

 
майстер 

психології 
 

викладачка КДПУ 
ім. В.Винниченка, 

практикуюча 
психологиня 

 
 

ЛОКАЦІЯ 4 

 
Римма 
Мирна 

 
майстер 

психології 
 

голова 
Кіровоградського 

відділення 
Всеукраїнської 

асоціації 
гештальт-терапії, 
керівник центру 

психології і 
розвитку 

ЛОКАЦІЯ 5 

 
Тетяна 

Тимофєєва 
 

майстер 
психології 

 
директорка 

психологічного 
центру «Альта», 

практикуюча 
психологиня 

11.10 – 12.00 Робота ІІ експертної паралелі в локаціях 6-10 
практичні семінари «Проектна діяльність учнів, вчителів іноземних мов», участь за 
вибором учасників (не)конференції (3 групи  по 15 -17 учасників) 

 ЛОКАЦІЯ 6 

 
Роберт 

Хартиган 
ІРЛАНДІЯ 

 
експерт 

ЛОКАЦІЯ 7 

 
Анна 
Дудіч 

УКРАЇНА 
 

експерт 

ЛОКАЦІЯ 8 

 
Інна 

Левицька 
АВСТРІЯ 

кандидатка 
філ. наук, 

стипендіатка 
Віденського 
університету 
англійської 

філології 
 

експерт 
(Skype-зв’язок) 

ЛОКАЦІЯ 9 

 
Віктор 

Громовий 
УКРАЇНА 

 
експерт 

ЛОКАЦІЯ 10 

 
ТУТ 

МОЖЕ БУТИ 
ВАША СЕСІЯ 

 
експерт 

12.00 – 12.30 Робота ІІІ експертної паралелі в локаціях 1-4 
(представники видавництв) 

 

 ЛОКАЦІЯ 1 

 
експерт - 

представник  
міжнародного 
методичного 

центру «Пірсон» 

ЛОКАЦІЯ 2 

 
експерт 

видавництва 
“Cambridge 

University Press” 

ЛОКАЦІЯ 3 

 
експерт 

видавництва 
“McMillan” 

ЛОКАЦІЯ 4 

 
експерт 

видавництва 
“Hachelte” 

 

12.30 – 13.00 Вільний час: обмін враженнями учасників конференції, відвідування інтерактивних 
зон партнерів, участь у лотереї 
НВО № 6, хол школи 
Алла Бонк, волонтери 
(за участі партнерів: Представництво «Epson», видавництво «Лінгвіст», «Макміллан», 
«Шкільний світ», міжнародний методичний центр «Лінгвіст», представники мовних шкіл, 
представники організацій, що займаються організацією навчання  за кордоном.) 

13.00 – 13.30 Обід 
НВО № 6, їдальня школи 



ІІ частина (не)конференції 

Таймінг Що та де відбувається, до кого звертатися? 
14.00 – 17.00 участь в учительських сесіях (по 30-40 хвилин) за програмою учасників 

(не)конференції. Робота трьох паралелей для вчителів англійської, 
німецької, французької мови  
НВО № 6, тайм – клуб «Берлога», мовна школа «Мортимер»,                                         
арт-галерея «Елісаветград» 
Ірина Профатило, Галина Чижик, Ірина Іванова, Олена Бірюкова 

Віржені 

Вільшанж, 
аташе з питань 

співробітництва у 
галузі французької 
мови Посольства 
Франції в Україні 

Представники 

інституту Гете 

Олена 

Лисянюк, 
заступниця директора 
з навчально-виховної 

роботи СЗОШ №20 
м.Житомир 

Жанна 

Гень, 
вчителька англійської 
та французької мови 
СЗОШ №23 м.Рівне 

Ірина Хмельницька, 
вчителька французької 

мови СЗОШ №3 
м.Біла Церква 

Філл 

Рофман, 
волонтер  

Корпусу Миру 

Представники 

мовних шкіл . . . 

…Інші спікери будуть обрані оргкомітетом за результатами анкетування з-поміж учасників/-иць, які 

бажають взяти участь у (не)конференції. Програма буде формуватись за результатами анкетування – 
рейтингом тем, питань. Головна умова для спікера - інтерактивні форми роботи (майстер–класи, 
мозкові штурми, інтерактивні лекції, ігри, виступи з обговоренням, практикуми, освітній кінозал за 
темами, визначеними учасниками конференції під час опитування). 

Питання, які ми пропонуємо вам розглянути: 

 Соціокультурний аспект у вивченні іноземних мов. Збереження національної 
самобутності в умовах євроінтеграції. 

 ЗНО  - відповідність шкільних програм з іноземних мов. Шляхи подолання бар’єрів. 

 Дистанційна освіта. Досвід у вивченні іноземних мов. 

 Мотивація вчителя до підвищення рівня кваліфікації. Підвищення кваліфікації 
вчителів іноземних мов. Можливості самоосвіти. 

 Мовні школи: конкуренція чи співпраця. 

 Підвищення мотивації учнів у вивченні іноземних мов. 

 Міжнародне партнерство. Міжнародні учнівські та вчительські проекти. 

 Сучасні методики викладання іноземних мов. Використання сучасних технологій у 
вивченні іноземних мов. 

 Проблеми оцінювання рівня знань учнів. Альтернативні системи оцінювання. 

 Готовність випускника  спеціалізованої загальноосвітньої школи навчатись у ВНЗ за 
напрямком іноземна філологія. 

 Навчання учнів з особливими потребами. 

 Тайм - менеджмент у педагогічній діяльності. 

 Співпраця з батьками. 

 Інші в рамках визначеної теми (не)конференції. 

17.00 – 18.00 Заключна частина (не)конференції: брейк – кава, обмін враженнями, планування 
подальшої співпраці 
тайм – клуб «Берлога» 
Надія Кравченко, Алла Бонк 

18.00 Від’їзд, поселення учасників (не)конференції (за необхідністю) 
гуртожиток КОІППО, готель (організатори допоможуть у бронюванні місць) 
Алла Бонк, волонтери. 

 


