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             РОЗКЛАД РОБОТИ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ: 

 

1
 д

ен
ь
 

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
 д

ен
ь
 

02 липня 

 8.00 – 8.20 оздоровчі заняття за 

східною методикою 

 заняття  9.00 - 13.10 

Сніданок – 8.00-9.00 

Обід – 13.30 - 14.00 

Вечеря – 17.00-18.00 

3
 д

ен
ь
 

03 липня 

 8.00 – 8.20 оздоровчі заняття за 

східною методикою 

 заняття  9.00 - 13.10 

Сніданок – 8.00-9.00 

Обід – 13.30 - 14.00 

Вечеря – 17.00-18.00 

4
 д

ен
ь
 

04 липня 

 8.00 – 8.20 оздоровчі заняття за 

східною методикою 

 заняття  9.00 - 13.10 

Сніданок – 8.00-9.00 

Обід – 13.30 - 14.00 

Вечеря – 17.00-18.00 

5
 д

ен
ь
 

05 липня 

 09.00 – 11.00 заняття 

  вихідне тестування  

 11.00 – 11.30 закриття та вручення 

сертифікатів  

 від’їзд  

Сніданок – 8.00-9.00 

Обід – 13.30 - 14.00 

 

V Всеукраїнська літня школа «АІРо – 2019»                                              

проходить за сприянням Центру післядипломної освіти                                            

Херсонського державного університету  
http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cppk.aspx 

 

 
НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ 

на базі СОТ «Буревісник», що знаходиться за адресою:                                   
Херсонська обл., Скадовський р-н, смт. Лазурне, вул. Курортна, 5 

http://www.kspu.edu/About/burevisnik.aspx 

  

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cppk.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cppk.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cppk.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cppk.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Burevisnik.aspx?lang=uk
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Burevisnik.aspx?lang=uk
http://www.kspu.edu/About/burevisnik.aspx
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 Час Тема занять Викладач// координатор 

1 ДЕНЬ  (Понеділок) 
0

1
.0

7
.1

9
 

10.00-

10.30 
Реєстрація. Організаційні питання // Наталія Клясен 

10.30-

11.00 
Відкриття літньої школи  

«АІРо - 2019» 
//Наталія Клясен 

11.00 - 

13.10 

 

Професійна креативність учителя 

(викладача) як інструмент навчання із 

майбутнього. Вхідне тестування 

Сивак Олександр 

//Клясен Н. 

2 ДЕНЬ  (Вівторок) 

0
2

.0
7

.1
9
 9.00-

11.00 

Практика написання освітніх проектних 

документів: формування інформаційно-

аналітичних компетентностей  

(І частина) 

Озерян Ольга  

// Клясен Н. 

11.10-

13.10 

Практика написання освітніх проектних 

документів: формування інформаційно-

аналітичних компетентностей  

(ІІ частина) 

Озерян Ольга  

// Клясен Н. 

3 ДЕНЬ   (Середа) 

0
3

.0
7

.1
9
 9.00-

11.00 

Оцінювання по-новому в освітньому 

процесі. Створення опитувань та тестів у 

Forms, Guizizz та транспонування їх у 

Teams 

Оксана Максимова 

                  //Клясен Н. 

11.10-

13.10 

Смартфон, планшет – помічники в 

організації зворотнього зв’язку зі 

здобувачами освіти 

Пата Олена 

// Клясен Н. 

4 ДЕНЬ  (Четвер) 

0
4

.0
7
.2

0
1

9
 

  

9.00-

11.00 

Сучасне цифрове середовище в 

освітньому процесі. Створення 

інтерактивних плакатів та інтелект-карт 

засобами Thinglink, Coggle для 

формування інноваційного освітнього 

простору 

Ігор Клепко  

// Клясен Н. 

11.10-

13.30 

Вісім типів інтелекту у навчанні  або як 

створити ситуацію успіху для кожного 

здобувача освіти  

Емілія Воронцова  

//Клясен Н. 

5 ДЕНЬ  (П’ятниця) 

0
5

.0
7
.2

0
1

9
 

  

9.00-

11.00 

Глобальна компетентність учителя 

(викладача) - здатність навчати в епоху 

інновацій. Вихідне тестування 

Сивак Олександр 

   // Клясен Н. 

11.00-

11.30 

 Закриття та вручення сертифікатів   

                                 

//Клясен Н. 

http://www.airo.com.ua/profesijna-kreatyvnist-vchytelya-nush-yak-instrument-navchannya-iz-majbutnogo-2/
http://www.airo.com.ua/profesijna-kreatyvnist-vchytelya-nush-yak-instrument-navchannya-iz-majbutnogo-2/
http://www.airo.com.ua/profesijna-kreatyvnist-vchytelya-nush-yak-instrument-navchannya-iz-majbutnogo-2/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-opituvann-ta-testiv-u-forms-guizizz-ta-transponuvanya-yih-u-team/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-opituvann-ta-testiv-u-forms-guizizz-ta-transponuvanya-yih-u-team/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-opituvann-ta-testiv-u-forms-guizizz-ta-transponuvanya-yih-u-team/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-opituvann-ta-testiv-u-forms-guizizz-ta-transponuvanya-yih-u-team/
http://www.airo.com.ua/smartfon-planshet-pomichniki-v-organizatsiyi-zvorotnogo-zv-yazku-z-uchnyami-v-nush/
http://www.airo.com.ua/smartfon-planshet-pomichniki-v-organizatsiyi-zvorotnogo-zv-yazku-z-uchnyami-v-nush/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-interaktivnih-plakativ-ta-intelekt-kart-zasobami-thinglink-coggle-dlya-formuvannya-innovatsiynogo-osvitnogo-prostoru/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-interaktivnih-plakativ-ta-intelekt-kart-zasobami-thinglink-coggle-dlya-formuvannya-innovatsiynogo-osvitnogo-prostoru/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-interaktivnih-plakativ-ta-intelekt-kart-zasobami-thinglink-coggle-dlya-formuvannya-innovatsiynogo-osvitnogo-prostoru/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-interaktivnih-plakativ-ta-intelekt-kart-zasobami-thinglink-coggle-dlya-formuvannya-innovatsiynogo-osvitnogo-prostoru/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-interaktivnih-plakativ-ta-intelekt-kart-zasobami-thinglink-coggle-dlya-formuvannya-innovatsiynogo-osvitnogo-prostoru/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-interaktivnih-plakativ-ta-intelekt-kart-zasobami-thinglink-coggle-dlya-formuvannya-innovatsiynogo-osvitnogo-prostoru/
http://www.airo.com.ua/stvorennya-interaktivnih-plakativ-ta-intelekt-kart-zasobami-thinglink-coggle-dlya-formuvannya-innovatsiynogo-osvitnogo-prostoru/
http://www.airo.com.ua/visim-tipiv-intelektu-u-navchanni-abo-yak-stvoriti-situatsiyu-uspihu-dlya-kozhnogo-uchnya/
http://www.airo.com.ua/visim-tipiv-intelektu-u-navchanni-abo-yak-stvoriti-situatsiyu-uspihu-dlya-kozhnogo-uchnya/
http://www.airo.com.ua/visim-tipiv-intelektu-u-navchanni-abo-yak-stvoriti-situatsiyu-uspihu-dlya-kozhnogo-uchnya/
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КОРОТКО ПРО НАС: 

 На сьогоднішній день «АІРо» є частиною першого в Україні інноваційного 

освітнього кластеру, основна мета якого – підвищити внутрішню та міжнародну 

конкурентоздатність учасників освітнього процесу в Україні за рахунок комерційного 

та некомерційного співробітництва, 4-D навчання, реалізації інноваційних проектів, 

міжнародного стажування та інших заходів. 

 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 п. 77 «Програми спільної діяльності МОН України та НАПН 

України на 2017-2020 роки» організовується проведення майстер-класів та тренінгів 

для освітян України. Навчання орієнтовано на тих освітян, які мають бажання 

безперервно підвищувати свій професійний рівень і вдосконалювати свою фахову 

майстерність (детальніше на сайті www.air-edu.com.ua). 

 «АІРо» включає наступні центри: Навчальний центр «ОСВІТНІЙ WEEKEND; 

Тренінг на замовлення «EDUCATION TOUR»; Дистанційні курси «DISTANCE 

WORKSHOP»; Центр міжнародного стажування «EDUCATIONAL TOURISM»; 

Всеукраїнська літня школа «АІРо»; Книжковий центр; Центр «Освітній консалтинг». 

 За п’ять років діяльності: нами налагоджено співпрацю з різними установами, 

провідними вітчизняними та міжнародними компаніями; згуртовано найкращих 

фахівців, які мають певний практичний досвід роботи; розроблено та апробовано нову 

модель «Інноваційна модель 4D-навчання» для підготовки керівних, педагогічних та 

науково-педагогічних кадрів до інноваційної діяльності.  

 

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») 

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

СОТ «Буревісник»)  

 

«АКАДЕМІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ» 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, 

тел./факс: (044) 248-25-13, (066)-202-77-17 

e-mail: air.edu.ua@gmail.com    

www.air-edu.com.ua 

file:///D:/Надя/аир/www.air-edu.com.ua
http://www.airo.com.ua/iii-vseukrayinska-litnya-shkola-airo-2017/
mailto:schoolsummer.ks@gmail.com
file:///D:/Надя/аир/www.air-edu.com.ua

