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«ОСВІТАНАЛІТИКА»
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ЯКІСНИХ РІШЕНЬ ТА ПРАКТИК
НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ НА
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 "Якість природничо-
математичної освіти учнів шкіл міста 
Києва"

У звіті представлено результати дослідження з якості 
природничо-математичної освіти учнів шкіл міста Києва. 
Діагностовано здатність учнів застосовувати отримані знання з 
математики, фізики, хімії, біології та географії для вирішення 
практичних завдань, проаналізовано чинники, що впливають на 
якість природничо-математичної освіти, наведено рекомендації 
щодо її підвищення для різних учасників освітнього процесу

Інфографіки "Необхідні оперативні 
заходи із захисту прав учасників 
освітнього процесу"

Шість кроків, необхідних для захисту прав учасників освітнього 
процесу у поточних вкрай складних для всіх умовах

User
Викреслити
Є у попередньому нашому звіті



ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналітичні записки щодо організації 
освітнього процесу в КУБГ та ХДУ в 
умовах воєнного стану

Аналітичні записки підготовлено на основі аналізу результатів 
анонімного опитування студентів і науково-педагогічних 
працівників КУБГ та ХДУ, що проводилося "ОсвітАналітикою" в 
рамках вивчення втрат системи вищої освіти України, 
спричинених неспровокованою та несправедливою збройною 
агресією росії проти нашої країни

Аналітичний матеріал
"Втрати української системи освіти 
через війну: інфраструктура та 
людський капітал". Частини: 1, 2, 3

Частина 1 Частина 2 Частина 3



ДОСЛІДЖЕННЯ

З початком повномасштабного російського вторгнення 
керівництво України визнало неможливість забезпечення 
належного функціонування українських університетів на 
територіях, які перебувають під тимчасовою окупацією або де 
ведуться бойові дії. Тому університети з Донецької, Луганської, 
Херсонської, частини Запорізької областей перемістили на 
підконтрольну територію України

В аналітичному матеріалі автори аналізують зміни у правилах 
участі в програмах академічної мобільності згідно з 
постановою КМУ від 13.05.2022 року №599 “Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 
врегулювання питань академічної мобільності”

Аналітичний матеріал
"У чужих стінах: як долають 
проблеми переміщені університети"

Аналітичний матеріал
"Академічна мобільність по-новому"



ДОСЛІДЖЕННЯ

Національне агенстство із забезпечення якості вищої освіти на 
засіданні 30 серпня 2022 року схвалило нову версію проєкту 
Закону України «Про академічну доброчесність». Ми 
проаналізували цей законопроєкт і надаємо свої рекомендації 
щодо його вдосконалення

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
знову опинилося в центрі уваги. У Верховній Раді 
зареєстровано законопроєкт, який вплине на його діяльність. І 
вплив цей, на нашу думку, буде негативним. Пояснюємо, чому

Аналітичний матеріал "Шкідливі 
пропозиції з розширення 
повноважень Нацагентства із 
забезпечення якості вищої освіти"

Пропозиції «ОсвітАналітики» до 
законопроєкту про академічну 
доброчесність



ДОСЛІДЖЕННЯ

Незабаром українські університети почнуть новий навчальний 
рік, — частина з них зроблять це у серпні. Планується, що деякі 
заняття відбуватимуться в аудиторіях, тобто офлайн, звісно, 
там, де це дозволяє безпека. Інші — дистанційно. Університети 
вже мають такий досвід із часів пандемії, допоміг він 
продовжувати освітній процес і в умовах сьогоднішньої війни. 
Але дискусії про безпекові ризики початку осіннього семестру 
в офлайні тривають

Аналітичний матеріал "Що зміниться у 
вищій школі завдяки онлайн-освіті?"

Аналітичний матеріал "Усього 26% 
американських учнів 8 класів мають 
відмінні знання з математики – що 
показали результати національного 
тестування учнів у США після пандемії?"

Через Covid-19 за останні три роки школярі значно погіршили 
свої знання і навички з математики та читання



ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналітична записка "Працевлаштування 
випускників Київського університету 
імені Бориса Грінченка у контексті 
референтної групи провідних 
університетів м. Києва"

За результатами дослідження, понад 80% випускників КУБГ 
офіційно працевлаштовані, за цим показником КУБГ належить 
до Топ-10 університетів м. Києва

У рамках реалізації проєкту “Вища 
освіта в Україні: зміни через війну”
записано і оприлюднено на ресурсі 
Explaining Ukraine два подкасти 
англійською мовою

"Ukrainian universities 
during the war: a struggle 
for survival?"
Спікер — Євген Ніколаєв

"Ukrainian students and 
professors going abroad: is 
it good or bad?"
Спікерка — Олена Оржель



ДОСЛІДЖЕННЯ

Бюлетень “Академічна доброчесніть”

На веб-сайті Аналітичного центру "ОсвітАналітика" 
опубліковано 11 випусків бюлетеня “Академічна 
доброчесність” — короткого джерела актуальної інформації з 
питань, які виникають у студентів, викладачів і адміністрації 
закладів вищої освіти

Кожні два-три тижні команда Аналітичного центру оприлюднює 
моніторинг нових нормативно-правових актів у сфері освіти. За 
2022 рік побачили світ 24 випуски моніторингу

Моніторинг освітнього законодавства 
під час воєнного стану



Вплив аналітики

На запит Міністерства освіти і науки аналітичний центр проводить 
дослідження національного мультипредметного тесту та результатів 
вступу на навчання у заклади вищої освіти у 2022 році.      

Аналітичний центр здійснив аналіз проєктів законів «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої 
освіти» №8095 та «Про академічну доброчесність». Міністерству 
освіти і науки України надіслано пропозиції Аналітичного центру 
«ОсвітАналітика» до проєкту Положення про акредитацію освітніх 
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
оприлюдненого на сайті Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти у січні 2022 року. 

Аналітичний центр здійснив переклад Рекомендації комітету 
міністрів Ради Європи прийняв нову Рекомендацію  CM/REC(2022)18 
державам-членам щодо боротьби з шахрайством у сфері освіти та 
Рекомендації СМ/Rec (2019)9 державам-членам щодо сприяння 
культурі етики у педагогічній пресі. Переклад використовується 
зокрема Освітнім омбудсменом, провідними університетами Києва та 
України.

Експерти аналітичного центру долучились до роботи з напрацювання 
Національного плану відновлення України в частині освіти. Крім того, 
23 лютого 2022 року урядом була схвалена Стратегія розвитку вищої 
освіти на 2022-2032 роки, до розробки якої долучилась команда 
“ОсвітАналітики”. 

Аналітичний центр в рамках своєї роботи проводив консультації з 
представниками Міністерства освіти України, а також офісом 
Освітнього омбудсмена України, Національної академії педагогічних 
наук України, НАЗЯВО та керівництвом КУБГ.



• 8 грудня семінар щодо підготовки 
до аудиту із Олександром 
Марінченком.

• 14 грудня тренінг із управління 
командами у кризових умовах із 
Владиславом Петровим.

• An online non-credit course 
authorized by Google and offered 
through Coursera “Foundations of 
Project Management”, 2022.

• An online non-credit course 
authorized by Google and offered 
through Coursera “Project Planning: 
Putting It All Together”, 2022.

• An online non-credit course 
authorized by Google and offered 
through Coursera “Project Execution: 
Running the Project”, 2022.

• An online non-credit course 
authorized by Google and offered 
through Coursera “Project Initiation: 
Starting a Successful Project”, 2022. 

ТРЕНІНГИ,
ЯКІ ПРОЙШЛИ
ЕКСПЕРТИ ЦЕНТРУ



Презентація аналітичного звіту "Здобутки і виклики 
експерименту з присудження наукового ступеня 
доктора філософії"

Презентація результатів дослідження "Якість 
природничо-математичної освіти учні шкіл міста 
Києва" на засіданні Колегії Департаменту освіти і 
науки КМДА 
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АКТИВНІСТЬ
У СОЦМЕРЕЖАХ
Сторінку у Facebook створили
15 вересня 2020 року.

110 877 
ОХОПЛЕННЯ СТОРІНКИ

Найпопулярніші дописи за 2022 рік:

Допис "Якими мають бути етичні стандарти та як 
розвинути культуру етики у педагогічній професії?" 

39 561
Допис "Через Covid-19 за останні три роки 
школярі значно погіршили свої знання і 
навички з математики та читання"

35 984
Допис "Сьогодні чимало науковців переконані, 
що опублікувати результати досліджень у 
науковому виданні, яке представлено в Scopus 
або Web of Science, можливо тільки за гроші"

28 473

Презентації аналітичного звіту «Здобутки 
і виклики експерименту з присудження 

наукового ступеня доктора філософії» на 
YouTube пресцентру "Укрінформ"

1 681
ПЕРЕГЛЯДІВ



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

Представнитво Фонду 
Конрада Аденауера в 
Україні 



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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