
Мій освітній
стартап

на EdWay від EdCamp Ukraine 

і партнерського кола



Ви фізична особа і маєте, що запропонувати педагогічним

працівникам для підвищення їхньої кваліфікації?

Або ще краще — Ви вчителька чи вчитель і маєте власну методику,

розробку чи інший практичний досвід, яким готові ділитися 

з колегами?

Ваша ідея прекрасна, але не знаєте, з чого почати, і побоюєтеся,

чи вдасться?

Тоді ця пропозиція точно для Вас! Адже відповідно до Закону України

«Про освіту» Ви тепер теж можете стати суб’єктом підвищення

кваліфікації.

«Мій освітній стартап» — це інтенсивний практико-орієнтований 

 курс, навчальний «спринт», як-то кажуть, 2 в 1:

 

Тішить той факт, що майже 79,3 % (з майже 9 000 осіб), 

які взяли участь у дослідженні «Навчати і навчатися: 

як і куди зростати українському вчительству», готові самі

долучатися до навчання інших.  

 

з однієї сторони — Ви самі підвищуєте свою кваліфікацію 

за відповідною програмою та у разі успішного завершення

отримуєте документ про підвищення кваліфікації,

з другої — у результаті курсу створюєте й оформлюєте власну

програму підвищення кваліфікації, яку пропонуєте колегам 

на Національній платформі професійного розвитку педагогічних

працівників «EdWay» за принципом «рівний рівному» вже 

з 01 вересня 2021 року.

Про курс
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Це дуже легко з’ясувати! Поставте галочки біля тих тверджень, 

які стосуються Вас. Якщо таких позначок 3 і більше — Вам точно

варто подаватися на «Мій освітній стартап».

Чи потрібно Вам 
на цю програму?

Я маю перевірений і апробований практичний досвід

(розробку, добірку завдань, підхід, метод тощо), який може

бути корисний учительству.

 

Я майстерно володію якоюсь інформаційною технологією,

програмою, методикою (а то й не одною чи й усім одразу!),

знаю, як краще її використовувати в освітньому процесі 

і можу навчити цього інших.

Я б дуже раділа / радів би, аби увесь досвід, яким я давно

ділюся з колегами, можна було б іще й оформити 

та зараховувати як підвищення кваліфікації — і для них, 

і для мене.

Я маю досвід представлення своїх напрцювань на педагогічних

об’єднаннях, майстернях, ярмарках, конкурсах 

чи (не)конференціях тощо.

Я розробляю та проводжу тренінги з певної теми для дітей 

і молоді.

Я маю досвід розробки й проведення тренінгів для дорослих.

Я сертифікована тренерка / сертифікований тренер з певної

теми, супервізор або супервізорка.

Я давно думала / думав, що добре було б, аби за всі 

ті матеріали, які я роздаю безкоштовно, можна було

отримати хоч якусь копійку.
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Чому навчальний
спринт?

Навчальний спринт — це не просто

забіг на коротку дистанцію! 

«Мій освітній стартап» — це передусім системне

тренування за розкладом під професійним керівництвом 

та наглядом кращих експерток і експертів, що допоможе

успішно подолати кілька коротких,  але надважливих 

для досягнення мети дистанцій — навчальних модулів.



візьмете участь в індивідуальних коуч-сесіях —

структурованих діалогах з теми саме Вашої ідеї 

та мотивації у створенні власного стартапу,

за професійної підтримки сертифікованих коучів/-ок

самостійно знайдете відповіді на запитання, які Вас

хвилюють, та визначите перспективи подальшого

розвитку.

Очікуваний результат:
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Руслана Орловська

професійна сертифікована

коучка Міжнародної

коучингової федерації 

(PCC ICF), засновниця

Coaching Competence

Academy, авторка, ведуча

тренерка 

і менторка програми «Leading

Professional Coach», 

 майстриня НЛП

1. Підтримка
і мотивація



2. Стратегування

з’ясуєте потреби педагогічних працівників у світлі

реформи НУШ та нових професійних стандартів,

розробите стратегічний план та випишете тактичні дії 

для досягнення мети,

визначите SMART-мету вашої освітньої ініціативи, 

чітко окреслите та сформулюєте свою бізнес-ідею, 

Очікуваний результат:

зрозумієте свою цільову авдиторію,

побудуєте лінію часу реалізації стартапу.
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Лілія Гриневич

проректорка 

з міжнародної і науково-

економічної діяльності

Київського університету 

 імені Бориса Грінченка,

міністерка освіти і науки

2016-2019 рр.

членкиня Національної

Асоціації Фасилітаторів

України, бізнес-

тренерка, майстриня

ТОП-фасилітації

Зоя Зінов’єва

Олена Берднікова
старша тренерка-консультантка

«Центру розвитку ділових

навичок» Школи міжнародного

менеджменту (CBSD

Thunderbird), асоційована

сертифікована коучка

Міжнародної коучингової

федерації 

(АCC ICF), сертифікована

консультантка з емоційного

інтелекту (EQ Assessor & Profiler)



створите освітній продукт на основі перевірених 

 та сучасних наукових і методологічних підходів, 

опануєте особливості навчання дорослих 

на засадах андрагогіки,

вивчите та будете майстерно використовувати

принципи побудови освітніх курсів,

розробите навчально-методичні матеріали 

для свого стартапу.

Очікуваний результат:
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Дар'я Долгова

3. Методологія

директорка 

видавництва

«Шкільний світ»

андрагог, бізнес-

тренерка, коучка

 

Лейла Алієва



оволодієте сучасними технологіями та застосуєте 

їх під час створення, оформлення та реалізації свого

освітнього продукту,

зануритеся у реалізацію як офлайнового, 

так і онлайнового та змішаного форматів навчання 

дорослих,

навчитеся працювати на EdWay та зрозумієте, 

як за її допомогою провадити освітню діяльність 

у сфері підвищення кваліфікації.

удосконалите власну цифрову компетентність, 

Олександр Елькін

Голова Ради ГО «ЕдКемп

Україна», член

Консультативної ради 

з питань сприяння розвитку

системи загальної

середньої освіти 

при Президентові України,

кандидат технічних наук

Очікуваний результат:

8

4. Технологічність

Дарина Мізіна

журналістка, менеджерка

дигітал-активізму Amnesty

International в Україні,

менеджерка ціннісних

комунікацій (серед проєктів:

Гендер в деталях, Заборона,

UNFPA та інші)



розрахуєте та сплануєте бюджет, 

дізнаєтесь усе про договірні відносини, оподаткування,

звітність, фінансову політику та фандрейзинг, 

розберетесь у тонкощах академічної доброчесності 

та охорони прав інтелектуальної власності.

5. Фінанси 
і юридичні 
нормативи

оволодієте необхідними знаннями про легітимність

освітнього бізнесу та різновиди суб’єктів підвищення

кваліфікації, 

Очікуваний результат:

навчитеся оформлювати кошториси витрат для старту,
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засновник соціального

проєкту фінансової

грамотності «Сімейний

бюджет»

Любомир Остапів

Катерина Костогриз

фахівчиня проєкту

«Ініціатива академічної

доброчесності та якості»

Academic Integrity 

and Quality Initiative

Артем Коновалов

експерт Центру демократії 

та верховенства права

(Київ), експерт Українського

культурного фонду, експерт

Індексу сталості організацій

громадянського суспільства

(Civil Society Organization

Sustainability Index) в Україні



6. Маркетинг і комунікація

Очікуваний результат:
проаналізуєте попит і пропозиції у Вашій темі, 

дізнаєтеся про особливості просування та реклами

власного освітнього продукту відповідно до потреб

цільової авдиторії,

розкриєте секрети брендингу та управління власним

освітнім бізнесом, 

оволодієте мистецтвом налагодження партнерських

взаємин.
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Анатолій Засоба

автор концепції ZOOM-

педагогіки, учитель Міжнародної

онлайн-школи Papagolik,

засновник Сімейної школи

«KidsHub» та власник Школи

англійської «MOVA», Президент

Української Асоціації соціальних

підприємців



Катерина Ясько

психологиня, керівниця 

ГС «Міжнародний інститут

інтегрального розвитку» (МІІР),

засновниця просвітницької

ініціативи Empatia.pro, тренерка 

з розвитку емоційного інтелекту,

довіри, співпраці та ефективних

комунікацій в командах

організацій та освітніх інституцій

Вебінар та сесія запитань-відповідей 

про кращий досвід успішної реалізації 

освітньої ідеї громадських організацій 

 

7. Історії успіху

Олександра Пєтушкова

виконавча директорка 

ГО «Центр інноваційної освіти

"Про.Світ"» та керівниця

освітньої краудфандингової

платформи GoFundED



власниця Навчального

центру Олександри

Руденко, педагогиня,

репетиторка з математики,

психологиня, арт-коучка,

органiзаторка Клубу

репетиторiв, авторка

тренінгiв для репетиторiв

Tutolab, мати трьох доньок

7. Історії успіху

Іван Іванов

засновник Центру нової

освіти, Facebook-спільноти

«Уміти вчити» і платформи

«УМІТИ», тренер з

інноваційних технологій,

педагогічний дизайнер

Вебінар та сесія запитань-відповідей

 про кращий досвід успішної реалізації 

освітньої бізнес-ідеї

 

Олена Харченко

PR-менеджерка,

комунікаторка 

Освітньої платформи 

«Критичне мислення»

засновниця і наукова

керівниця Освітньої

платформи «Критичне

мислення»

Олена Пометун
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Олександра Руденко



Анатолій Корнієнко

учителька математики

ОЗО «Трудолюбівська

гімназія Миргородської

міської ради Полтавської

області»

Валентина Федоряка

Ігор Андрієнков

заступник директора 

з НВР комунального

закладу

«Новомиколаївський ліцей

Шевченківської районної

ради Харківської області»

7. Історії успіху
Вебінар та сесія запитань-відповідей 

про успішних едкемпівок й екдкемпівців

 

учитель інформатики,

спеціаліст вищої категорії,

Старший учитель,

засновник «ITigers» — 

клубу робототехніки, 

ІТ та мейкерства
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Отже «Мій освітній стартап» підготує Вас до запуску

власної освітньої ініціативи на Національній платформі

професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay». 

Цей курс — виняткова можливість представити свою

пропозицію  з підвищення кваліфікації за будь-яким

напрямом на всеукраїнському рівні на засадах

прозорості, відкритості та з урахуванням потреб педагогів.

7. Історії успіху

Очікуваний результат:

ознайомитеся із історіями успіху саме таких як Ви освітян,

які вже втілили у життя власну ідею і отримують надзвичайне

задоволення від цього,

почуєте від них поради та зможете поставити будь-які

запитання, що виникнуть на початку Вашого шляху 

до власної справи,

самі зможете стати такою історією успіху зі своїм

унікальним стартапом.



Коли і як 
відбуватиметься
навчання?

Початок навчання 

19 червня 2021 року

Завершення навчання 

28 серпня 2021 року

Формат навчання 

онлайн

Навчальних днів 

15

Навчальних годин 

32

Самостійна робота 

56
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Етапи програми
підвищення кваліфікації
«Мій освітній стартап»
1 етап програми 

23.06.2021 – 10.07.2021 

практичні сесії двічі на тиждень (щосереди і щосуботи)

2 етап програми 

11.07.2021 – 01.08.2021

створення концепції програми підвищення кваліфікації

(освітнього стартапу) з урахуванням отриманих знань 

за планом і галочковими списками.

3 етап програми 

02.08.2021 – 27.08.2021 

практичні сесії двічі на тиждень (щосереди і щосуботи), 

    фіналізація власного освітнього продукту і подача власної

справи на розгляд (до 21.08.2021),

     експертна оцінка освітніх стартапів (21.08.2021 — 26.08.2021).

4 етап програми 5 етап програми 
      урочисте закриття

програми, 

     вечірка з нагоди

завершення освітніх курсів, 

     видача сертифікатів 

про підвищення кваліфікації.

      запуск власної ініціативи

на Національній платформі

професійного розвитку

педагогічних працівників

«EdWay», 

      грантова підтримка

стартапів-переможців, 

      запис документальних

фільмів про історії успіху. 28.08.2021

01.09.2021
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Ура!

Ваш стартап у дії!



Умови участі в програмі:

1
Брати участь у конкурсі можуть усі охочі, проте за однакової

кількості балів перевага надаватиметься заявкам, де більш

обґрунтовано викладена ідея та концепція майбутнього

освітнього продукту, є бачення власного освітнього стартапу 

та його ефективності для майбутньої цільової авдиторії.

2 За результатами конкурсу буде відібрано на першу хвилю

навчання лише 100 осіб.

3
Результати відбору будуть оголошені до 07 червня 2021 року, після:

аналізу реєстраційних заявок,

проходження інтерв'ю конкурсантами/-ками.

4
Черговість подання заявок жодним чином не впливає на рішення

конкурсної комісії.

актуальність ідеї освітнього стартапу,

відповідність потребам українських педагогів 

та нових освітніх стандартів, 

інноваційність,

конкурентна спроможність. 

Такі критерії як вік, стать, регіон, звання

чи стаж роботи не є визначальними.
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Як долучитися?

Продумати і окреслити цінності, місію, візію своєї освітянської

ініціативи для підвищення кваліфікації педагогів України.

1 крок

Заповнити реєстраційну форму за покликанням

http://bit.ly/applymyedstartup. Обсяг і структура анкети

сформовані таким чином, щоб, заповнюючи її, Ви могли

отримати власне уявлення про концепцію Вашої освітньої

ініціативи. Ключовим елементом заявки є відеопрезентація 

ідеї (відео до 2 хвилин).

Заявки приймаються до 23:59 30 травня 2021 року.

2 крок

Успішно пройти інтерв’ю, увійти до сотні розробниць

і розробників найперших освітніх стартапів від педагогів 

та здійснити реєстраційний внесок (321,0 грн.) 

на краудфандинговій платформі «Спільнокошт».

3 крок

Реєстраційна форма тут
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