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                                                        ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2017 РОЦІ. 
 
 

 
 
Благодійний фонд «Інститут розвитку освіти» - 
недержавна неприбуткова благодійна 
організація, створена у 2013 році з метою 
сприяння розвитку освіти, реалізації науково-
освітніх програм, надання допомоги вчителям, 
вченим, студентам, учням, викладачам, 
працівникам освітніх установ, а також 
здійснення експертно-аналітичної діяльності.  
 
 
 
 

Місія Інституту: об'єднати спільноту експертів у 
сфері освіти для реалізації освітньо-наукових 
проектів та експертно-аналітичної роботи, 
налагодити якісно нові форми співпраці 
освітнього громадського сектору з органами 
управління освітою, сприяти  запровадженню 
професійного стандарту якості в аналізі 
освітньої політики та перетворити аналіз   
освітньої політики в усталену суспільну 
практику. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

 
Напрямками діяльності: 

 
 проведення досліджень та підготовка 
аналітичних звітів з актуальних питань освітньої 
політики; 
 

 розробка проекту системних змін у освіті 
України; 

 
 надання підтримки  актуальним громадським 

освітнім проектам; 
 

 підвищення професійного рівня експертів у сфері 
освіти (проведення тематичних тренінгів та навчань). 

 
 

Органами управління Фонду є Загальні збори 
Учасників, Правління Фонду, Наглядова рада 
Фонду. Адміністративно-виконавчі функції здійснює 
Директор Фонду, який обирається Загальними 
зборами на 5 років та вирішує всі питання поточної 
діяльності. З 2013 р. Директором Фонду є доктор 
історичних наук, професор Георгій Касьянов. 
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КОШТИ І ВИТРАТИ у 2017 р. 
 

 

 

Упродовж 2017 р. Благодійний фонд «Інститут розвитку освіти» 
реалізував три проекти у партнерстві та за фінансової підтримки 
міжнародних донорів:  Міжнародного Фонду «Відродження», 
Програми підтримки освіти Фонду «Відкрите суспільство» (Education 
Support Program OSF, Будапешт), Представництва Фонду Фрідріха 
Науманна в Україні (Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit). В 
рамках Меморандуму про співпрацю із Представництвом Фонду 
Фрідріха Науманна в Україні фінансування заходів здійснювалось 
донором напряму, без надання гранту Інститут розвитку освіти. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Назва проекту 

 
Донор 

Термін 
виконання 

Загальний 
бюджет 

(грн.) 

Загальний 
бюджет 

(USD) 

Отримано в 
2017 р. 

Витрати              
в 2017 р. 

 
Освітня реформа: якісні виміри 
в міжнародному контексті  

Міжнародний 
Фонд 

«Відродження» 

 
05.2017 -
03.2018 

 
 

796543.00 ₴ 

 
 

$29 500.00 

 
 

796543.00 ₴ 

 
 

796543.00 ₴ 

 
Публічне обговорення  
та оновлення навчальних 
програм для середньої школи 
(5-9 класи) 
 

 
Міжнародний 

Фонд 
«Відродження» 

 
 
31.03.2017 -
31.07.2017 

 
 

431664.00 ₴ 

 
 

$16 000.00  

 
 

431664.00 ₴ 

 
 

431664.00 ₴ 

 
Громадська підтримка 
освітньої реформи в Україні 

Фонд                
Відкрите 

суспільство, 
Програма 

підтримки освіти 

 
25.05.2017 -
17.12.2017 

 
 

565623.00 ₴ 

 
 

$20 900.00 

 
 

565623.00 ₴ 

 
 

565623.00 ₴ 

 
Всього за 2017 р. 
 

   
1793830.00 ₴ 

 
$66 450.00 

 
1793830.00 ₴ 

 
1793830.00 ₴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Короткі підсумки діяльності у 2017 р. 

 
 

 
Впродовж 2015-2016 рр. БФ «Інститут розвитку освіти» спільно з ГО 
«Київська міська організація «Батьки SOS» проводив діяльність, 
спрямовану на підтримку активності батьківської спільноти та її 
залучення до реформування школи, створення умов для 
налагодження діалогу та взаємодії учителів, батьків, адміністрації 
навчальних закладів, органів місцевого самоврядування. Одним із 
напрямків такої роботи стало проведення тренінгів для батьків 
школярів та освітян міст – обласних центрів України. У 2017 р. 
завдяки підтримці  Міжнародного Фонду «Відродження», Програми 
підтримки освіти Фонду «Відкрите суспільство» та Представництва 
Фонду Фрідріха Науманна в Україні продовжено діяльність за цим 
напрямком: проведені навчальні семінари (тренінги) для громадсько 
активних батьків та  керівників навчальних закладів у Чернігові (22 
вересня), Черкасах (18 жовтня), Сумах (22 жовтня), Кропивницькому 
(13 листопада) та Києві (25 листопада). Учасники тренінгів отримали 
практичні рекомендації щодо ефективних методів і прийомів 
вирішення питань реформування шкільної освіти та успішних практик 
реалізації громадських ініціатив на місцевому рівні. 

 

 
23-25 червня 2017 р. в рамках проекту «Громадська підтримка 
освітньої реформи в Україні» у Києві проведено пілотний тренінг 
для потенційних учасників конкурсного відбору на вакантні посади 
керівників навчальних закладів Києва «Школа директорів», 
організований у співпраці з Департаментом освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та Київським міським будинком 
учителя. 26 учасників заходу тримали корисну інформацію від 12 
тренерів, серед яких були: громадські активісти (Олена 
Бонадренко, Альона Парфьонова, Оксана Макаренко, Іванна 
Коберник); керівниками навчальних закладів - учасники першого 
конкурсного відбору (Оксана Проскура, Тамара Ільченко, Сергій 
Горбачов, Світлана Олексюк); фахові юристи (Роман Бондаренко) 
та психологи (Людмила Карамушка),  управлінці  (головний  
спеціаліст Державної інспекції навчальних закладів України Іван 
Юрійчук). Досвідом вирішення проблем міської освіти поділилась 
з учасниками школи директор Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян. 



 
 
 
 
 

 
У 2016 році Інститут забезпечив координацію роботи команди 
експертів Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) з вивчення ситуації з доброчесністю в освіті України. Проект 
фінансувався Програмою підтримки освіти Фондів Відкритого 
Суспільства та резервним фондом Єврозійської програми під 
керівництвом старшого менеджера програми Кейт Лапхам та Олени 
Сидоренко-Шабо, у партнерстві з Міжнародним фондом 
«Відродження» (Україна) та Інститутом розвитку освіти (Україна). 
Підсумки роботи експертів викладено у звіті «Огляд доброчесності 
освітньої системи України».  У документі подано аналіз порушень 
доброчесності у системі освіти України на всіх рівнях – від дошкільної 
– до вищої, а також рекомендації щодо змін задля зменшення 
ризиків та подолання недоброчесності. 27 березня 2017 р. 
організовано презентацію та обговорення звіту в Київському 
національному університеті  ім. Тараса  Шевченка.  
Повний текст звіту викладено у вільний доступ: 
- українською мовою  
http://iro.org.ua/ua/main/research/25 
- англійською мовою 
http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-integrity-in-
education-ukraine_9789264270664-en    
 

 
 
 

 
 
  

 

http://iro.org.ua/ua/main/research/25
http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine_9789264270664-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine_9789264270664-en


 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У 2017 Р. 
Забезпечене інформаційне наповнення та оновлення офіційного сайту 
(http://iro.org.ua) та сторінки організації у мережі Facebook 
(www.facebook.com/БФ-Інститут-розвитку-освіти), на яких представлено анонси, 
короткі підсумки та форо-звіти про заходи, проведені з ініціативи БФ «Інститут 
розвитку освіти, а також Інтернет-ресурсу для батьківської спільноти 

(www.batkysos.org.ua ), створеного в рамках реалізованих проектів. 
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Наші Партнери 

 
У 2017 році продовжено та налагоджено нову партнерську 
співпрацю з держаними інституціями та громадськими 
організаціями. 

   

 Міністерство освіти і науки України 

 Державна інспекція навчальних закладів 

 Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА 
 Управління освіти Чернігівської міської ради 

 Управлінню освіти міста Кропивницький 
 Черкаський ОІППО  
 Сумський ОІППО  

 ГО «Київська міська організація «Батьки SOS» 
 ГО «Батьківський контроль» 

 ГС «Освітній дім прав людини в Чернігові» 
 ГО «Благодійність в освіті (Благосвіт)» (Харків),  

 ГО «Мами Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 
 
 

30 січня 2017 року підписано Меморандум про партнерство 
між БФ «Інститут розвитку освіти» та українським 
представництвом Фонду Фрідріха Науманна за свободу. 
 

 


