
Відділ управління якістю EdCamp Ukraine 
Через сертифікати про підвищення кваліфікації 

до здійснення вчительських мрій 
 
З першого дня свого існування EdCamp Ukraine створює можливості нової якості для 
професійного розвитку освітян. З кожним проєктом EdCamp’у тих, хто хочуть отримати 
сертифікат про підвищення кваліфікації саме від нас, стає все більше. Ми пишаємося цим. 
Проте і забезпечувати відповідальність за кожен з виданих сертифікатів стає все 
складніше. Наприклад, у 2019 році ми видали 15 000 сертифікатів! Це – частина нашої 
роботи. Ми й надалі готові її сумлінно виконувати. 
 
Саме тому ми створили Відділ управління якістю, щоб забезпечити безсумнівну якість 
підвищення кваліфікації кожної особи, яка отримала сертифікат від ГО “ЕдКемп Україна”. 
Адже EdCamp – це знак якості. І наш обов’язок – впевнитися, що за кожним сертифікатом 
стоїть реальне підвищення кваліфікації, реальні знання і поступ до розвитку. 
 
Щоб досягти визначених завдань, ми також запроваджуємо 
Нову політику стандартизації та сертифікації програм підвищення кваліфікації. 
Відповідно до неї ми видаємо два типи документів: 
 

 
 
Створюючи Відділ управління якістю, ми прагнули забезпечити: 

§ належну оцінку вчительського досвіду і докладених зусиль, 
§ дотримання принципів академічної доброчесності, 
§ оптимізацію трудових витрат. 

  
Як ми цього досягаємо? 

 
Команда Відділу управління якістю: 
 

§ розробляє для кожного проєкту EdCamp’у, який є програмою підвищення 
кваліфікації, підсумкову рефлексійну форму, 

§ аналізує заповнені форми та оцінює їх за визначеними критеріями,  
§ проводить додаткове інтерв’ювання, 
§ формує реєстр виданих сертифікатів, 
§ генерує і розсилає іменні сертифікати в електронному вигляді, 
§ організовує друк і надсилання паперових сертифікатів, 
§ здійснює комунікацію та консультування з учасниками і учасницями проєкту щодо 

сертифікації. 



 
Протягом 15 діб після події ми, відповідно до вимог МОН, оприлюднюємо реєстр 
сертифікатів з усіма необхідними даними на сайті www.edcamp.ua. 
 
До команди відділу залучаються співрообітники/-ці ГО “ЕдКемп Україна”, а також активні 
учасники / учасниці спільноти відповідального вчительства EdCamp Ukraine. 
 
 
 

Від чого залежить розмір сертифікаційного внеску? 
 
Він розраховується для кожного окремого випадку і залежить від: 
● типу програми підвищення кваліфікації, 
● кількості годин підвищення кваліфікації, 
● розміру мінімальної зарплати в країні, 
● виду сертифіката за вашим бажання (паперовий чи електронний). 

 
Сертифікаційний внесок вираховується за формулою, є мінімальним рекомендованим, 
але може бути збільшений за бажання учасниці / учасника. 
 
 

Як розрахувати розмір 
мінімального сертифікаційного внеску? 

 
 

СВ = МЗП х Г х К + ПД 
 

 
де: 

 

 
 
СВ 

розмір мінімального сертифікаційного внеску (у гривнях, 
округлюється до цілого) 

МЗП 

розмір погодинної мінімальної заробітної плати (на момент 
заповнення підсумкової рефлексійної форми). Станом на 
червень 2020 р. розмір погодинної мінімальної заробітної 
плати становить 28,31 грн. (ЗУ «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. N 294-IX) 

 
Г 
 

 
кількість годин підвищення кваліфікації 

К 

коефіцієнт програми підвищення кваліфікації: 
 
К = 1,00 – регіональна подія у форматі EdCamp; 
K = 1,25 – онлайн-подія; 
K = 1,50 – національна подія EdCamp Ukraine, спецпроєкти 

ПД 

друк і надсилання: 
 
ПД = 60 грн. – сертифікат виготовляється друкарським 
способом і надсилається поштою (вартість станом на зараз); 
ПД = 0 грн. – сертифікат виготовляється електронним 
способом і надсилається електронним листом 

 



 

 

Наприклад, ви хочете отримати сертифікат за результатами участі в регіональній 
(не)конференції EdCamp, яка триває 8 годин. ЇЇ вартість розраховується у такий спосіб: 

 

СВ міні-EdCamp = 28,31 * 8 * 1 + 60 = 287 грн. 

 
Або, якщо ви берете участь в онлайн-толоці, що триває 4 години, і вирішили обмежитися 
сертифікатом в електронному вигляді (який є таким же офіційним документом, як і 
паперовий), то розмір мінімального сертифікаційного внеску розраховується так: 

СВ онлайн-Толока = 28,31 * 4 * 1,25 + 0 = 142 грн. 

Для Національних EdCamp’ів передбачено найвищий коефіцієнт. Скажімо, така програма 
тривала 16 годин, і ви хочете після її завершення отримати сертифікат про підвищення 
кваліфікації. Для цього випадку розмір сертифікаційного внеску розраховуємо так: 

 

СВ національний EdCamp = 28,31 * 16 * 1,5 + 0 = 679 грн. 

Ось така логіка формування внеску, а для вашої зручності відділ управління якістю 
запропонує калькулятор, щоб автоматизувати відповідні обрахунки. 

 
 

На що саме буде витрачатися 
сертифікаційний внесок? 

 
Сертифікаційний внесок – це ваш добровільний внесок на Спільнокошті, 
http://bit.ly/supportedcampukraine20192020. 
Його буде спрямовано на виконання статутних цілей EdCamp’у, а саме: 
 

1. Програму підтримки вчительських мрій EdCamp Dreams (конкурс малих грантів 
для реалізації проєктів освітян у професійній діяльності). 

2. Забезпечення роботи Відділу управління якістю та операційних витрат 
організації. 

3. Розбудову спільноти відповідального вчительства – покращення наявних і 
створення нових проєктів для українських педагогів. 

 
Нагадуємо, що участь у всіх проєктах EdCamp’у, як і завжди, залишається безкоштовною! 
Відвідувати будь-які заходи нашої спільноти, здобувати нові знання та ділитися своїм 
досвідом – все це було і завжди буде нашим подарунком  для вас.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Запитання, які виникають, та наші відповіді на них 
 
То що, EdCamp тепер стає платним? 
 
Участь у всіх подіях EdCamp’у, як і завжди, є абсолютно безкоштовною для всіх його 
учасниць і учасників. І тільки якщо ви хочете отримати саме сертифікат про підвищення 
кваліфікації, засвідчений EdCamp’ом, ми просимо вас здійснити сертифікаційний внесок, 
щоб відділ управління якості міг ретельно опрацювати ваші відповіді, і щоб “якість” 
сертифікатів EdCamp Ukraine і надалі залишалася максимально високою! 
 
Сплативши сертифікаційний внесок, я гарантовано отримаю 
сертифікат? 
 
Перерахування сертифікаційного внеску – лише гарантія, що ми розглянемо вашу 
підсумкову рефлексійну форму. Ви сплачуєте не за сертифікат. Ви сплачуєте за те, щоб 
Відділ управління якістю міг виділити час і трудові зусилля на обробку вашої заявки. 
Отримання сертифіката залежить тільки від того, чи ви дійсно підвищили свою 
кваліфікацію і змогли довести це нам. Тобто сертифікаційний внесок не гарантує, що ви 
отримаєте сертифікат. 
 
Чи повернуть мені гроші, якщо я не отримаю сертифікат? 
 
Сертифікаційний внесок – це не оплата сертифіката. Це ваш добровільний фінансовий 
внесок на розбудову руху Edcamp в Україні. Адже ми витратимо час на обробку вашої 
анкети, ми будемо ставитися до неї і до комунікації з вами так же сумлінно, як і до всіх 
інших.  
 
Принцип оплати тут схожий на те, як ми вносимо візовий збір, щоб нашу заявку на 
отримання візи в іншу країну розглянули. Якщо нам відмовляють, збір не повертається, 
адже була проведена робота по аналізу наших документів – саме за це ми сплачували. 
Тому і сертифікаційний внесок не повертається.  
 
Чи можна сплатити сертифікаційний внесок після заповнення 
підсумкової рефлексійної форми? 
 
Ні, якщо ви вирішили, що хочете отримати сертифікат EdCamp’у, важливо спочатку 
здійснити сертифікаційний внесок і знімок екрану (скріншот) з підтвердженням сплати, 
адже у підсумкову рефлексійну форму вам потрібно буде підвантажити цей скріншот. 
 
Я не маю можливості сплатити сертифікаційний внесок, але 
готова / готовий виконати всі інші вимоги для отримання 
сертифіката. Як мені діяти? 
 
У нас діє Програма фінансової підтримки. Якщо ви маєте скрутні життєві обставини і 
можете це обґрунтувати, є можливість отримати сертифікат без сплати сертифікаційного 
внеску. Таких сертифікатів ми можемо забезпечити лише певну незначну кількість за 
кожним проєктом.  
 
Вирішивши скористатись цією можливістю, дійте у такий спосіб: 

1. Повідомте організаторів EdCamp’у про свій намір і будьте готові надати документи 
або інші обгрунтування ваших несприятливих обставин. 

2. Отримавши від організаторів підтвердження, що ви включені до Програми 
фінансової підтримки, заповніть анкету зворотнього зв’язку для отримання 
сертифіката. 



3. Чекайте на відповідь від EdCamp’у. Наголошуємо, що тільки висока якість поданих 
вами матеріалів про проходження підвищення кваліфікації є запорукою отримання 
сертифіката. 

Також ми будемо раді, якщо ви запропонуєте нам будь-яку нематеріальну допомогу у 
розбудові української освіти. 
 
Чому сертифікаційний внесок є саме добровільним і 
благодійним? 
 
Участь у проєктах EdCamp’у є цілком безкоштовною і її підтвердження (якщо ви не 
потребуєте сертифіката про підвищення кваліфікації) – посвідка про участь – надається 
вам теж безкоштовно. Нею EdCamp засвідчує, що ви брали участь у проєкті, але не несе 
відповідальність за рівень здобутих вами знань, навичок, компетентностей. 
 
Якщо ж ви потребуєте саме сертифіката про підвищення кваліфікації, то EdCamp має 
змогу оцінити ваш досвід навчання за відповідною програмою. Для цього відділ 
управління якістю проаналізує заповнену вами підсумкову рефлексійну форму та оцінить 
її за спеціальними критеріями. Тим самим EdCamp виконує роботу з перевірки ваших форм 
та візьме на себе відповідальність за те, що ви дійсно підвищили свою кваліфікацію. Ця 
робота відповідає статутним завданням ГО “ЕдКемп Україна” – реалізація програм 
підвищення кваліфікації вчительства. 
 
Робота з аналізу ваших здобутків за програмами підвищення кваліфікації в рамках 
реалізації названого статутного завдання потребує часу та оплати. Саме тому ми й 
збираємо кошти від тих, хто ДОБРОВІЛЬНО вирішили, що їм потрібні сертифікати. 
 
Відповідно до Закону України “Про громадські об'єднання” громадське об'єднання зі 
статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (завдань) має право 
володіти, користуватися і розпоряджатися коштами, які, серед іншого, пожертвувані 
громадянами, підприємствами, установами та організаціями (стаття 24). 
 
Саме виходячи з того, яким чином сформульовано приписи законодавства, EdCamp і 
збирає кошти (БЛАГОДІЙНІ “пожертви” або ж “безповоротну фінансову допомогу” за 
термінологією Податкового кодексу України) від претендентів/-ок на сертифікат про 
підвищення кваліфікації. 
 
 
 
 
 
 


