
 

Від  17.04. 2019      № 15-04/19 

На № ___________ від _________________ 

 

 

 

Про V Всеукраїнську  

літню школу «АІРо – 2019» 

 

 

Начальникам управлінь 

(департаментів) освіти і науки 

обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 
 

Керівникам освітніх закладів, установ 

та методичних служб 
 

 

ЗАПРОШУЄМО до навчання та відпочинку з 01 по 05 липня 2019 

на базі СОТ «Буревісник», Лазурне Херсонської області  
 учителів 

 педагогічних та науково-педагогічних працівників 

 керівників закладів освіти 

 працівників методичних служб 

 працівників органів державної влади, державних підприємств, установ 

та організацій у сфері освіти 

 

Відповідно до наказу МОН України від 22.05.2014 № 632 «Про науково-

педагогічний проект «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних 

кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями «Академія 

інноваційного розвитку освіти» та розробленої програми організовується 

проведення майстер-класів та тренінгів для освітян України. Навчання 

орієнтовано на тих освітян, які мають бажання безперервно підвищувати свій 

професійний рівень та вдосконалювати свої фахові здібності. 

До тренерського складу залучено провідних висококваліфікованих 

вітчизняних фахівців-практиків. Детальніше на сайті Академії за посиланням: 

http://www.airo.com.ua/.  

Навчання буде проходити за підтримки Центру післядипломної освіти 

Херсонського державного університету на базі СОТ «Буревісник», що 

знаходиться за адресою: вулиця Курортна, 5, Лазурне, Херсонська область, 75722, 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Burevisnik.aspx?lang=uk 

Навчальну тематику Літньої школи «АІРо-2019» було сформовано на основі 

запитів та потреб освітян, а також за рейтингом популярності тренінгових занять 

від АІРо», а саме: 

 Сучасне цифрове середовище в освітньому процесі. Створення 

інтерактивних плакатів та інтелект-карт засобами Thinglink, Coggle для 

формування інноваційного освітнього простору.  

04053, Україна, м. Київ,  вул. Василя Липківського, 36, каб.  207 

e-mail: air.edu.ua@gmail.com; сайт: http://www.airo.com.ua/; 

Тел: (044)-248-24-16; (066)-202-77-17 

Громадськаспілка 
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 Смартфон, планшет – помічники в організації зворотнього зв’язку зі 

здобувачами освіти. 

 Глобальна компетентність вчителя (викладача ) як здатність навчати в 

епоху інновацій. 

 Практика написання освітніх проектних документів: формування 

інформаційно-аналітичних компетентностей. 

 Професійна креативність вчителя (викладача) як інструмент навчання із 

майбутнього.  

 Вісім типів інтелекту у навчанні  або як створити ситуацію успіху для 

кожного здобувача освіти. 

 Оцінювання по-новому в освітньому процесі. Створення опитувань та 

тестів у Forms, Guizizz та транспонування їх у Teams. 
 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ: 

1 день 01 липня 

 Реєстрація з 10.00 до 10.30 

 відкриття 10.30-11.00 

заняття  11.00 - 13.10,  

вхідне тестування 

Сніданок – 8.00-9.00 

Обід – 13.30 - 14.00 

Вечеря – 17.00-18.00 

2 день 02 липня заняття з 09.00 до 13.10 
3 день 03 липня заняття з 09.00 до 13.10 
4 день 04 липня заняття з 09.00 до 13.10 

5 день 05 липня 

заняття 09.00 – 11.00,  

вихідне тестування  
 закриття та вручення сертифікатів 11.00 – 

11.30,  

 від’їзд 
 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! 
 Навчальна програма V Літньої школи «АІРо-2019» розрахована на інтенсивне 

навчання, по закінченні якого учасники одержать сертифікат Академії 

інноваційного розвитку освіти спільно з Херсонським державним університетом. 

 Учасникам бажано мати особисті гаджети (смартфон/ноутбук/планшет). 

 За умови вчасної оплати організаційного внеску за навчання буде 

заброньовано місце на проживання (*організаційний внесок не включає витрати 

на проживання та харчування).  

 Діюча акція: учасники, які пройшли модульне навчання в «АІРо» у 2018-2019 

н.р. (детальніше за посиланням http://www.airo.com.ua/tsikavi-propozitsiyi/) 

отримують 20% знижку. 

 Цікава пропозиція: на сайті «АІРо» є можливість придбати Подарунковий 

ваучер на навчання для друзів, колег, родичів, обраного Вами вчителя (педагога, 

методиста, управлінця тощо). Це креативний та дійсно оригінальний подарунок 

до відзначення важливих життєвих подій (детальніше за посиланням 

http://www.airo.com.ua/podarunkovi-vaucheri/ ). 
 

УМОВИ УЧАСТІ: 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Участь  платна – 1 200 грн., усі кошти йдуть на розвиток ініціативи «АІРо». 

Банківські реквізити будуть надіслані на E-mail учасника після успішного 

проходження онлайн-реєстрації (див. пункт 2).  
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Оплата проводиться виключно в національній валюті України від юридичних 

та фізичних осіб. Квитанцію з указаним ПІБ надіслати на e-mail «АІРо» 

air.edu.ua@gmail.com. 

Дедлайн – 25 червня 2019 року 
 

 

2. РЕЄСТРАЦІЯ 

Заповнену ЗАЯВКУ потрібно надіслати до 20 червня 2019 р. на e-mail: 

air.edu.ua@gmail.com чи заповнити одразу за лінком: 
https://forms.gle/d6cZ3teHjgF4hYK29 

ЗАЯВКА 
1.  Прізвище, ім’я по батькові 

 

 

2.  Посада 
 

 

3.  Повна адреса місця роботи (установи, 

закладу) 
 

4.  Контактний мобільний телефон 
 

 

5.  Е-mail учасника 
 

 

6.  Ваші очікування: 
 

 

7.  Чи потрібен Вам лист-виклик: 

- так 

- ні 

 

8.  Забезпечення житлом: 

- так 

- ні 

 

9.  Бронювання житла: 

- так 

- ні 

 

10.  Варіанти проживання (при потребі житла): 

- Стандарт (350 грн) 

- Напівлюкс квартирного типу (450 грн) 

- Люкс (550 грн) 

- Економ (120 грн) 

 

11.  Форма оплати організаційного внеску: 

- готівкова 

- безготівкова 

- скористатися Подарунковим ваучером 

 

12.  Будь ласка, дайте згоду на обробку 

персональних даних 
 

 

3. ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ: 

Вартість проживання зазначена в таблиці за добу.  

Ціни для учасників Літньої школи вказані за травень-червень. 

Учасники Літньої школи самостійно обирають варіант проживання та 

зазначають у ЗАЯВЦІ. 

Детальніше про поселення за телефоном:  

(050)-643-72-78  – Андрій Самарін (директор СОТ «Буревісник») 

(099)-387-21-96, (067)-451-71-69 Світлана Присяжна (адміністратор СОТ 

«Буревісник»).  

Оплата безпосередньо на місці по факту (при бажанні приїзду з сім’єю 

попередньо узгодити з адміністрацією бази СОТ «Буревісник»). 
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ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ 

 з організаційних питань: 
(095)-24-36-228, schoolsummer.ks@gmail.com - Елона Лелеко (Центр 

післядипломної освіти Херсонського державного університету) 

(066)-202-77-17– Наталія Клясен (виконавчий директор «АІРо») 

 з питань реєстрації та оплати квитанції за навчання 
(099)-665-45-50, air.edu.ua@gmail.com – Олена Громська (ІТ контакт-менеджер 

«АІРо») 

 з питань проїзду, резерв та оплата за проживання й  харчування  

(050)-643-72-78  – Андрій Самарін (директор СОТ «Буревісник») 

З повагою  
оргкомітет «АІРо» 
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