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З А П Р О Ш У Є М О   
на подіумну дискусію 

 

ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАРАЗ? 
ОСОБИСТОСТІ ЯК АГЕНТИ ЗМІН У СФЕРІ ОСВІТИ 

 

23 червня 2015 року, 16.30 - 19.20, початок реєстрації о 16.00, кава-брейк 17.45 – 18.15 

м. Харків, вул. Тобольська 46, Культурний центр «Бейт Дан» 

____________________________________________________________________ 

Харків – місто з багатими педагогічними традиціями, місто, у якому, накопичено 

чудовий досвід співпраці учительства, батьківства, учених і учнівства. 

На одній із попередніх дискусій «Київського діалогу», в обговоренні концепції 

розвитку освіти неодноразово звучали тези про те, що зміни й реформи – у тому числі 

й в освітній сфері – неможливі лише «згори», суспільство має бути готовим, розуміти 

і хотіти певних зрушень, брати в них безпосередню участь, тільки в такому випадку 

можна розраховувати на позитивні зміни.  

Результатом такого обговорення в дискусії та подальшої співпраці групи освітян 

стала можливість проведення 23-24 червня в Україні Першої національної 

(не)конференція EdCamp Ukraine 2015. Україна стає 24-ю країною світу, в якій 

проводиться EdCamp – такий формат за дослідженнями The World’s Top 10 Most 

Innovative Companies of 2015 in Education є шостим у всесвітньому рейтингу найбільш 

інноваційних освітніх організацій 2015 року. 

Інноваційна подія, що має на меті піднесення іміджу вчительської професії, 

підвищення мотивації і кваліфікації учительства, побудову спільноти відповідального 

учительства, ініційована Продюсерами освіти П@Ель (www.pael.pro) за менторської 

підтримки The EdCamp Foundation (www.edcamp.org) і вражаючого списку 

партнерських організацій, серед яких Посольство США в Україні, ініціатива 

Всесвітнього економічного форуму Global Shapers Сommunity, Microsoft, Intel, Google 

в Україні та багато інших, та яку відвідають майже 300 учасниць і учасників з усієї 

України. Спеціальними гостями заходу стануть понад 50 національних і міжнародних 

експертів та експерток, серед яких Констанція Фортунато (США), Марк Т’юррел 

(Канада / Німеччина), Луїджі Кавалліто (Італія), Влада Хіменко (Грузія), Олена 

Каплун (Швейцарія), Діма Зіцер (Ізраїль) та багато інших, деякі з них візьмуть участь 

у подіумній дискусії. 

Проте основними спікерами й спікерами стануть люди, безпосередньо залучені до 

системи шкільної освіти: 

 

Анатолій Бабічев, директор Департаменту науки та освіти Харківської обласної 
державної адміністрації; 

Наталія Вяткіна, в. о. директора Інституту модернізації змісту освіти, кандидатка 

філософських наук; 



Олексій Греков, директор зі стратегічного розвитку приватної школи «Афіни»; 

Юлія Гуртова, учителька історії в гімназії «ОЧАГ», кураторка проекту «Oral 
history»; 

Лілія Кісліцина, мама з досвідом, директорка з маркетингу й стратегічного розвитку 

«SCaT»; 

Сергій Кошман, виконавчий директор Київського інституту лідерських ініціатив. 
координатор руху «Ми – європейці»; 

Оксана Макаренко, мама трьох школярів, Голова ГО «Батьківський контроль»; 

Рія Малахова, учениця, яка має досвід навчання у кількох школах; 

Вікторія Пупій, молода спеціалістка, випускниця Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (бакалаврат) та Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (магістратура); 

Галина Усатенко, Голова громадської ради Міністерства освіти і науки України; 

Наталія Чуприна, експертка групи РПР-освіта Громадянської платформи 
Реанімаційний Пакет Реформ, співзасновниця «Клубу успішних освітян», ініціаторка 
«Громадського Освітнього Руху», «Коучинг-руху в освіті», експертка ГО 
«Національний Конгрес батьків України». 

Обговорюватимуться питання: 

o Які зміни у сфері освіти є сьогодні найважливішими? Що і як змінювати в першу 

чергу? 

o Чи є і який – ресурс педагога для таких змін? 

o Дитина всередині Системи, педагогічна особистість і система освіти: чи є шанси 

бути почутими? 

o Якщо школа не змінюється – чи означає це, що «основний клієнт» усім 

задоволений? 

o Чи можлива авторська, особистісна педагогіка? 

o Чи відповідає учитель/-ка за долю своїх випускників/-ць? Які межі такої 

відповідальності? 

o Що ми можемо і готові зробити в освіті безпосередньо зараз? 

 

Модеруватимуть дискусію 

Олег Марущенко, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії 

Харківського національного медичного університету, експерт Гендерного 

інформаційно-аналітичного центру «КРОНА» та 

Ігор Соломадін, учитель харківської приватної гімназії «Очаг», освітній консультант 

системи шкільного менеджменту «School Champion», експерт у сфері середньої 

освіти. 
 
 

До участі запрошується широке коло зацікавлених осіб – освітяни різних ланок, 
батьки, студентство, громадськість.  
Робочі мови – українська, російська, англійська (з послідовним перекладом). 
 

Зареєструватися для участі у дискусії тут  
 

ІНФОРМАЦІЙНІ  

ПАРТНЕРИ 
Пряма трансляція 

https://docs.google.com/forms/d/1lL1lR55mALPeZ7RwHLUpqV2tluenGhTeFL56pdGALAI/viewform

