
СЕРТИФІКАТ 
про підвищення кваліфікації 



Громадська організація «ЕдКемп Україна» 

 

СЕРТИФІКАТ № MES 2021 / _   6   _  
 

засвідчує, що  
 
 

Коленченко Олена Анатоліївна 
 

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію) 

 

завершив / завершила навчання за програмою підвищення педагогічної кваліфікації 

 

«Мій освітній стартап»  
 (назва, тема) 

 
обсягом  _.120 _ годин ( . 4 _ кред. ЄКТС), форма  – дистанційна, вид  – вебінар, 

 
за напрямами: управлінська та підприємницька компетентність, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 
процесі, включно з електронним навчанням, інформаційною та кібернетичною безпекою, емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, 
мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій) 

 
та досягнув / досягнула таких результатів: ознайомився/-лась з можливостями фізичних осіб для старту підприємницької діяльності з надання послуг 
у сфері підвищення кваліфікації педагогів за вісьмома модулями; навчився/-лась формулювати бізнес-ідею, визначати SMART-мету освітньої ініціативи; 
отримав/-ла знання для розробки стратегічного плану, опанував/-ла особливості навчання дорослих на засадах андрагогіки, принципи побудови 
освітніх курсів; удосконалив/-ла цифрову компетентність через оволодіння сучасними технологіями і реалізацію як офлайнового, так і онлайнового та 
змішаного форматів навчання дорослих; навчився/-лась працювати на національній платформі «EdWay»; дізнався/-лась про особливості просування 
та реклами освітнього продукту відповідно до потреб цільової авдиторії, питання брендингу та управління освітнім бізнесом; поглибив/-ла навички 
налагодження партнерських взаємин; засвоїв/-ла необхідні аспекти трудового та цивільного права, підприємницького законодавства, кошториси 
витрат для стартапу, договірні відносини, оподаткування, звітність, фінансову політику та фандрейзинг; систематизував/-ла отримані знання й навички 
та побудують індивідуальну перспективну траєкторію професійного та особистісного розвитку відповідно до самостійно визначеними пріоритетними 
напрямками; розвинув/-ла загальні й управлінські компетентності через методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному), розвинув/-ла навички 
побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя; покращив/-ла навички публічних виступів та 
самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці.  

 
м. Харків, 28.08.2021 р. 

Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», 
член Консультативної ради з питань сприяння розвитку 
системи загальної середньої освіти при Президентові України, 
кандидат технічних наук      О.Б. Елькін 

 

Цей сертифікат без додатка «ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК АКТИВНОСТЕЙ» не дійсний.  

Перелік виданих документів про підвищення кваліф ікації протягом 15 днів з дня події  
оприлюднюється за покликанням  https://bit.ly/programedstartup2021.  

https://bit.ly/programedstartup2021


ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК АКТИВНОСТЕЙ  
практико-орієнтованого курсу «Мій освітній стартап»  

 

Коленченко Олена Анатоліївна 
 (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію) 

 
Невід’ємний додаток до сертифіката № MES 2021 / _.  6  _ від 28.08.2021 р. 

 
 

№ 
з/п 

СЕСІЯ , ПРОГРАМНА АКТИВНІСТЬ  / СИНХРОННЕ НАВЧАННЯ , ЕКСПЕРТ / ЕКСПЕРТКА, ГОДИНИ  

1. 
Урочисте відкриття програми, презентація навчального курсу, знайомство з коучинговим підходом - 
Олександр ЕЛЬКІН, Олег МАРУЩЕНКО, Руслана ОРЛОВСЬКА (2 год) 

2. Інтерактивне знайомство - за фасилітації команди EdCamp Ukraine (1 год) 

3. 
Персональна коуч-сесія № 1 «Діалог про мотивацію у створенні власного стартапу» за індивідуальним графіком - 
професійна коуч-команда Coaching Competence Academy (1 год) 

4. 
Персональна коуч-сесія № 2 «Відповіді на запитання, які хвилюють, перспективи подальшого розвитку» 
за індивідуальним графіком - професійна коуч-команда Coaching Competence Academy (1 год) 

5. 
Робота в групах мастермайнд № 1 «Моя програма підвищення кваліфікації» - 
за фасилітації команди EdCamp Ukraine (1 год) 

6. Робота в групах мастермайнд № 2 «Мій стартап на EdWay» - за фасилітації команди EdCamp Ukraine (1 год) 

7. 
Самостійна робота зі створення концепції програми підвищення кваліфікації (освітнього стартапу) з урахуванням 
отриманих знань, за планом і галочковими списками за індивідуальним графіком (77 год) 

8. Робота в групах мастермайнд № 3 «Моя концепція просування стартапу» - за фасилітації команди EdCamp Ukraine (1 год) 

9. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про потреби педагогічних працівників у світлі реформи НУШ та нових професійних 
стандартів «Знання і навички, яких потребує українське вчительство» - Лілія ГРИНЕВИЧ (1 год) 

10. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про стратегічне планування «Формулювання бізнес-ідеї: тема, мета, завдання» - 
Олександра БАКЛАНОВА (1 год) 

11. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про цільову авдиторію «Як зацікавити і знайти свою авдиторію» - 
Зоя ЗІНОВ’ЄВА (1 год) 

12. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про цільову авдиторію «Стратегія виходу на ринок освітніх послуг» - 
Анатолій ЗАСОБА (1 год) 



13. Вебінар та сесія запитань-відповідей про план дій «Бізнес-план стартапу» - Олена БЕРДНІКОВА (1 год) 

14. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про методологічний підхід до планування та розробки освітнього курсу 
«Розробка курсу: від планування до наповнення» - Світлана ДМИТРЕНКО, Дар’я ДОЛГОВА (1 год) 

15. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про розробку і оформлення навчальних матеріалів «Принципи побудови освітніх 
курсів» - Світлана ДМИТРЕНКО, Дар’я ДОЛГОВА (1 год) 

16. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про розробку і оформлення навчальних матеріалів «Навчально-методичні матеріали 
для функціонування стартапу» - Світлана ДМИТРЕНКО, Дар’я ДОЛГОВА (2 год) 

17. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про засади організації електронного навчання «Методологія цифровізації сучасного 
освітнього процесу» - Наталія МОРЗЕ (1 год) 

18. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про засади андрагогіки «Особливості навчання дорослих на засадах андрагогіки» - 
Лейла АЛІЄВА (2 год) 

19. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про використання сучасних освітніх технологій «Поєднання різних форматів роботи 
у навчанні дорослих (онлайн, офлайн, змішаний формат), онлайн-інструменти» - Анатолій ЗАСОБА (2 год) 

20. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про платформу «EdWay» «Як працювати і провадити освітню діяльність у сфері 
підвищення кваліфікації на платформі EdWay» - Оксана ДЕГТЯРЬОВА, Олександр ЕЛЬКІН (1 год) 

21. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про використання сучасних освітніх технологій «Особливості онлайн-формату 
наживо» - Катерина ПЄНКОВА (1 год) 

22. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про ІТ-компетентність та цифрову грамотність виконавців програми «Якісний 
контент у домашніх умовах, технічні моменти запуску курсу» - Дарина МІЗІНА (1 год) 

23. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про стратегічне планування «Як зібрати команду та чому вона потрібна» - 
Олексій ДРУГОВ (0,66 год) 

24. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про фінансову політику «Як залучати кошти на свій стартап» - 
Олексій ДРУГОВ (0,66 год) 

25. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про просування курсу «Як підготуватися до пітчингу та представити стартап 
якнайкраще» - Олексій ДРУГОВ (0,66 год) 

26. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про юридичний аспект «Легітимність освітнього бізнесу: організаційно-правові 
форми суб’єктів підвищення кваліфікації, різновиди, особливості оформлення і ведення» - Артем КОНОВАЛОВ (1 год) 

27. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про юридичний аспект «Академічна доброчесність та право інтелектуальної 
власності» - Катерина КОСТОГРИЗ (1 год) 

28. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про фінансову політику «Бюджет. Кошторис витрат для старту. Договірні відносини» 
- Любомир ОСТАПІВ (1 год) 

29. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про фінансову політику «Оподаткування, звітність, фінансова політика та 
фандрейзинг» - Артем КОНОВАЛОВ (1 год) 

30. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про організацію комунікації та оплати «Рішення для клієнтського сервісу» - 
Анатолій ЗАСОБА (1 год) 



31. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про оформлення курсу «Тексти і дизайн, які продають, у рекламі свого освітнього 
продукту» - Анатолій ЗАСОБА (1 год) 

32. Вебінар та сесія запитань-відповідей про вебоформлення курсу «Сайт власноруч» - Анатолій ЗАСОБА (1 год) 

33. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про позиціонування «Персональний бренд і просування в соцмережах» - 
Анатолій ЗАСОБА (1 год) 

34. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про кращий досвід успішної реалізації освітніх ідей громадських організацій - 
Олександра ПЄТУШКОВА, Галина ТИТИШ, Анна СИДОРУК (1,5 год) 

35. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про кращий досвід успішної реалізації освітніх бізнес-ідей - 
Іван ІВАНОВ, Олександра РУДЕНКО, Олена ПОМЕТУН, Олена ХАРЧЕНКО, Тетяна УХІНА (1,5 год) 

36. 
Вебінар та сесія запитань-відповідей про успішних едкемпівок й едкемпівців - 
Ігор АНДРІЄНКОВ, Анатолій КОРНІЄНКО, Лариса ГРИЦЮК (1 год) 

37. Пітчинг стартапів - за фасилітації команди EdCamp Ukraine та запрошених гостей (3 год) 

38. 
Останній крок до запуску освітнього стартапу. Урочисте закриття курсу та оголошення результатів - за фасилітації 
команди EdCamp Ukraine та запрошених гостей (1 год) 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН  
(вноситься до сертифіката)  

 
 

_. 120 _ 

 
 
 
                                             
 
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


