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НАЦІОНАЛЬНОМУ, МІСЦЕВОМУ
ТА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ



М І С І Я

Місією є підвищення якості рішень у
сфері освітньої політики на основі
цільових досліджень, аналізу даних та
відкритого експертного обговорення.

М Е Т А

Метою «ОсвітАналітики» є повноцінне
функціонування як стратегічний
дослідницький центр освітньої
політики, незалежний від органів
державної влади, що розробляє політико-
релевантні дослідження та аналіз для
кращого інформування структур, які
приймають рішення у сфері освіти (органи
державної влади на національному рівні
та органи місцевої влади – на
регіональному), та розуміння освітньої
політики в Україні суспільством.
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ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналітичний звіт "Автономія 
закладів освіти та її вплив на 
управління освітою столиці"

У звіті досліджено ставлення трьох суб’єктів управління 
столичними закладами загальної середньої освіти — 
представників Департаменту освіти і науки м. Києва 
(Департамент), районних у м. Києві управлінь освіти (РУО) і 
керівників шкіл — щодо питань розширення обсягу академічної, 
фінансової, кадрової та організаційної автономії середніх шкіл 
відповідно до оновлених вимог законодавства і трансформації 
районних управлінь освіти з органу управління закладами освіти 
у сервісні центри.

У вересні 2020 року Міністерство освіти і науки України 
розмістило в розділі «Громадське обговорення» свого офіційного 
сайту проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 
2021-2031 роки. За результатами аналізу цього документа 
ОсвітАналітика пропонує свої коментарі та рекомендації із 
доопрацювання проєкту Стратегії.

Аналітична записка "Як 
покращити проєкт Стратегії 
розвитку вищої освіти в Україні 
на 2021-2031 роки"



ДОСЛІДЖЕННЯ

Методичні рекомендації
"Академічна доброчесність в 
середній освіті"

Метою документа є надання читачам методичної підтримки в 
питаннях розробки, запровадження, моніторингу реалізації 
політики академічної доброчесності як складової частини 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти

У документі проаналізовано видатки на освіту на 2022 рік та 
зроблено їх порівняння із затвердженою Бюджетною 
декларацією на 2022-2024 року та бюджетному запиту МОН на 
2022-2024 роки

Policy brief "Фінансування 
освіти-2022: що закладено у 
проєкті Державного бюджету?"



ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналітичний звіт 
"Здобутки і виклики експерименту з 
присудження наукового ступеня 
доктора філософії"

Досліджено формування змісту освітньої складової підготовки 
аспірантів, роль процедури акредитації освітніх програм у 
забезпеченні їх належної якості, особливості функціонування 
освітніх програм з малою кількістю аспірантів. Запропоновано 
кроки з удосконалення процедури захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії.

Як проходить вакцинація в інших країнах і яка пріоритетність в 
отриманні вакцини різними групами населення То чи варто 
змінювати запропонований урядом план вакцинації?

Інфографіка "Вакцинація вчителів: 
міжнародний досвід



ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналітичний матеріал
"Скласти ЗНО для вступу до 
магістратури у 2022 році: ресурси й 
наслідки"

У 2022 р. вступники на окремі спеціальності магістратури замість 
вступних іспитів у закладі освіти складатимуть єдине фахове 
вступне випробування за технологією ЗНО. Ми спробували 
розібратися у тому, чим вмотивоване це рішення Міноствіти і які 
наслідки воно може мати

Стажеркою Тетяною Марценюк проаналізовано світовий досвід 
переосмислення ролі вчителя літератури та підходів до навчання, 
запропоновано креативні ідеї для втілення в українському 
просторі, щоб завдяки такій трансформації вчителі могли успішно 
розвиватися професійно та вдосконалювати комунікацію з 
учнями. 

Аналітичний матеріал
"Читацький імідж учителя 
літератури та методи навчання: як 
створити читацьку спільноту"



ДОСЛІДЖЕННЯ

Бюлетень “Академічна 
доброчесніть”

На веб-сайті Аналітичного центру "ОсвітАналітика" опубліковано 
чотири номери бюлетеню "Академічна доброчесність" за серпень, 
вересень, жовтень 2021 року та січень 2022 року. 

Аналітичний матеріал підготовлено в рамках Програми USAID 
"Нове правосуддя" за участі І. Шемелинця та Є. Ніколаєв з метою 
виявлення потенційних корупційних ризиків у сфері правничої 
освіти України та їх оцінка за ступенем негативного впливу на 
освітній процес.

Звіт за результатами оцінки 
корупційних ризиків у сфері 
правничої освіти в Україні



Відповідно до звіту за результатами незалежного 
зовнішнього оцінювання 9-ти інституційних 
грантерів ініціативи з розвитку аналітичних 
центрів середній бал якості 3 аналітичних 
матеріалів даного центру - 3,8. Середній бал 
якості аналітичних матеріалів 9 аналітичних 
центрів - 3,6. Бал якості аналітичних матеріалів 
АЦ «ОсвітАналітика» вище середнього.

Системно публікується щотижневий моніторинг 
актуальних нормативно-правових актів у сфері 
освіти.



Вплив аналітики
Аналітичні матеріали центру були рекомендовані для застосування 
Департаментами освіти і науки місцевих державних адміністрацій, 
використані для підготовки  Щорічної доповіді Освітнього 
омбудсмена, Державною службою якості освіти при підготовці 
Абетки для директора, використовуються при підвищенні 
кваліфікації педагогів, при підготовці аналітичних матеріалів іншими 
аналітичними центрами та при підготовці наукових публікацій.

У 2021 році АЦ були надіслані пропозиції до Умов прийому на 2022 
рік до закладів фахової передвищої освіти та проєкту наказу 
Міністерства освіти і науки України  «Про затвердження Змін до 
деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 
України». На прохання Комітету Верховної Ради України з освіти, 
науки та інновацій долучились до аналізу проєкту Закону України 
«Про академічну доброчесність». 

Експерти аналітичного центру за ініціативою МОН були залученні до 
роботи над проєктом Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 
рік. Висновки та рекомендації, викладені в підготовлені аналітичним 
центром в «Аналітичній записці щодо проєкту Стратегії розвитку 
вищої освіти» були використані для доопрацювання проєкту Стратегії.



• Типологія аналітичних

досліджень та кращі

практики

• Гендерна рівність і

недискримінація для

аналітичних центрів

• Кількісні методи

дослідження

• Основи ефективних

комунікацій: як аналітичним

центрам стати помітними

• Побудова ефективної

системи бюджетування в

організації

• HR

• Принципи зеленого офісу та

екологічного сліду

організації

ТРЕНІНГИ,
ЯКІ ПРОЙШЛИ
ЕКСПЕРТИ ЦЕНТРУ



Презентація аналітичного звіту "Автономія 
закладу освіти та її вплив на якість управління 
освітою столиці"
Тестування учнів 9-х класів київських шкіл в 
рамках дослідження "Якість природничо-
математичної освіти учнів шкіл міста Києва"
Засідання Наглядово-експертної ради Центру
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АКТИВНІСТЬ
У СОЦМЕРЕЖАХ
Сторінку у Facebook створили
15 вересня 2020 року.
Найпопулярніші дописи за 2021 
рік:

41 265
ОХОПЛЕННЯ

Серія інфографік та посилання на статтю щодо 
вакцинації вчителів та про міжнародний досвід

15 166
ОХОПЛЕННЯ

Допис "Запрошуємо до участі у 
конкурсі аналітичних робіт!"

5 014
ОХОПЛЕННЯ

Бюлетень академічної 
доброчесності за 28 вересня

Презентації аналітичного звіту «Здобутки 
і виклики експерименту з присудження 

наукового ступеня доктора філософії» на 
YouTube пресцентру "Укрінформ"

1 452
ПЕРЕГЛЯДІВ



АКТИВНІСТЬ
веб-сайту
Ресурс створено 1 грудня 2020 
року.
Найпопулярніші дописи за 2021 
рік:

7745
покази

Вакцинація вчителів: міжнародний досвід

1626
покази

Огляд освітніх новин та 
проектів НПА: 28 грудня 2020 
року-6 січня 2021 року

Середні показники показів сайту 
за 2021 рік

4-5 тис
показів



ПАРТНЕРИ

Аналітичний центр
«ОсвітАналітика»
створено влітку 2020
року в рамках проєкту
«Ініціатива з розвитку
аналітичних центрів»
(Think Tank Development
Initiative, TTDI)
Міжнародного фонду
«Відродження» у
партнерстві з
Ініціативою відкритого
суспільства для Європи
(OSIFE) за фінансової
підтримки Посольства
Швеції



ПАРТНЕРИ

Департамент освіти у 
науки Київської міської 
державної адміністрації

КНП "Освітня агенція 
міста Києва"

Рада молодих вчених при 
Міністерстві освіти у 
науки України

Національне агентство із 
забезпечення якості 
освіти

Американські Ради для 
міжнародної освіти

AcademIQ



АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІЧЕНКА
ОСВІТАНАЛІТИКА

М. КИЇВ
ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА 18/2
ТЕЛ: (044) 272-13-91
ЕЛ. ПОШТА: OSVITANALITYKA@KUBG.EDU.UA
САЙТ: OSVITANALITYKA.KUBG.EDU.UA
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