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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 органам 
управління освітою, сприяти запровадженню 
професійного стандарту якості в аналізі освітньої 
політики та перетворити аналіз освітньої політики в 
усталену суспільну практику. 

 
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. Директором Фонду є доктор історичних наук, професор 
Георгій Касьянов. 

 
01042, м. Київ, вул. Філатова 1/22, офіс 106 
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Основні напрямки діяльності: 
 
 

 
 

                                                                                       
 

Напрямки діяльності у 2018 р.: 
 
 

 
 

Проведення досліджень та підготовка аналітичних 
звітів з актуальних питань освітньої політики

Позробка проекту системних змін у освіті України

Надання підтримки  актуальним громадським 
освітнім проектам

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

Підтримка громадських ініціатив у сфері шкільної освіти

• Підтримка про-реформістських групта активістів у містах та регіонах 
країни, через проведення просвітницької роботи (тренінгів) з батьківською 
громадою щодо питань вступу до школи, батьківської благодійності, 
академічної доброчесності у школах.

Розробка та просування системних змін у вищій освіті

• Створення нової моделі акредитації  освітніх програм у вищій освіті для 
попередження та подолання корупції та забезпечення якості освіти.



 

 
У 2018 р. 2017 р. БФ «Інститут розвитку освіти» реалізував п’ять 
проектів у партнерстві та за фінансової підтримки міжнародних 
донорів:  Міжнародного Фонду «Відродження», Програми 
підтримки освіти Фонду «Відкрите суспільство» (Education 
Support Program OSF, Будапешт), Представництвом Фонду 
Фрідріха Науманна в Україні (Friedrich Naumann Stiftung für die 
Freiheit). 

 
 
 
 
 

 

Назва проекту Донор Термін 
виконання 

Загальний 
бюджет 

(грн.) 

Загальний 
бюджет 

(USD) 

Отримано в 
2018 р. 

Витрати              
в 2018 р. 

 
Нова система акредитації як 
засіб забезпечення якості та 
подолання корупції у вищій 
освіті 
 

 
Міжнародний 

Фонд 
«Відродження» 

 
17.01.2018 - 
31.01.2019 

 
 

1 337 934 ₴ 

 
 

$49 500 

 
 

1 337 934 ₴ 

 
 

1 337 934 ₴ 

 
Нова система акредитації як 
засіб забезпечення якості та 
подолання корупції у вищій 
освіті (навчання експертів) 
 

 
Міжнародний 

Фонд 
«Відродження» 

 
29.12.2017 -
18.01.2018 
(подовж. до 
14.06.2019) 

 
 

103 132 ₴ 

 
 

$3 820  

 
 

103 132 ₴ 

 
 

0 ₴ 

 
Громадська підтримка 
освітньої реформи в Україні.  

Фонд                
Відкрите 

суспільство, 
Програма 

підтримки освіти 

 
08.07.2016 -
27.02.2017 

 
 

278 765 ₴ 

 
 

$10 000 

 
 

278 765 ₴ 

 
 

278 765 ₴ 

 
Громадська підтримка 
освітньої реформи в Україні. 
Другий етап 

 
Міжнародний 

Фонд 
«Відродження» 

 

 
01.10.2018 -
31.01.2019 

 
 

261 075 ₴ 

 
 

$9 670 

 
 

261 075 ₴ 

 
 

261 075 ₴ 

 
Image of the Other. 
Academic Dialogue  
in the Post-Soviet Space 
 

 
Wilson Center 

(Kennan Institute) 

 
18.06.2018 -
31.12.2018 

 
 

269 973 ₴ 

 
 

$9 999   

 
 

269 973 ₴ 

 
 

269 973 ₴ 

 
Всього за 2018 р. 
 

   
2 250 879 ₴ 

 
$82 989 

 
2 250 879 ₴ 

 
2 147 747 ₴ 

 
 
 
 
 
 
 



КОРОТКІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2018 РІК: 
 

 У 2018 рр. БФ «Інститут розвитку освіти» продовжував діяльність, спрямовану 
на підтримку громадської активності батьківської спільноти у реформуванні 
шкільної освіти, сприяв налагодженню конструктивного діалогу та співпраці 
батьків, учителів, адміністрації навчальних закладів, органів місцевого 
самоврядування. Спільно з партнерами з ГО «Батьки SOS» проведено серію 
одноденних тренінгів для батьків школярів та освітян «Батьки – педагоги – 
шкільна адміністрація: від діалогу до партнерства» у Хмельницькому (28 
вересня 2018 р.), Вінниці (19 жовтня 2018 р.), Запоріжжі (26 жовтня 2018 р.), 
Тернополі (14 листопада 2018 р.). Підсумки діяльності та перспективи розвитку 
батьківського громадського руху обговорено під час семінару для 
представників батьківської спільноти та НУО «Батьківська громада і 
реформування шкільної освіти: шляхи та перспективи співпраці» у Києві 10 
лютого 2019 р. Заходи проведено за підтримки  Міжнародного Фонду 
«Відродження» та Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в 
Україні. 
 

 Учасники організованих Інститутом тренінгів одержали практичні знання щодо 
шляхів налагодження комунікації та партнерства усіх зацікавлених сторін 
(батьків, педагогів, керівників шкіл), а також рекомендації щодо здійснення 
громадського контролю й моніторингу забезпечення прав та рівного доступу 
до освіти дітей, забезпечення ефективності та прозорості фінансування потреб 
шкільної освіти. 

 
 Діяльність Інституту створила умови для налагодження горизонтальних 

зв’язків та інформаційному обміну між учасниками, громадськими 
активістами різних регіонів, сприяла популяризації ідеї об’єднання зусиль 
батьків та освітян заради покращення шкільної освіти. Одним із інструментів 
комунікації зацікавленої в змінах спільноти стало активне функціонування 
групи «Батьки SOS» в соціальній мережі Facebook (понад 133 600 учасників)  та 
Інтернет-ресурсу (сайту) для батьків школярів (www.batkysos.org.ua), 
розробленого та створеного за підтримки Програми підтримки середньої 
освіти Фондів Відкритого Суспільства. 

 
 Підготовлено та надруковано підготовлені в рамках проекту комплекти 

роз’яснювальних матеріалів для батьків та освітян, що включають три 
інформаційні постери, присвячені питанням шкільної форми, забезпечення 
якісного харчування школярів та благодійній допомозі школі. Матеріали 
надіслані та передані до міських управлінь освіти усіх регіонів України, 
розповсюджувались батьками, учасниками заходів в рамках проекту та 
викладені  вільний доступ в мережі Інтернет 
(https://www.facebook.com/search/top/?q=батьки%20sos%20постери&epa). 

http://www.batkysos.org.ua/
https://www.facebook.com/search/top/?q=������%20sos%20�������&epa


 
 У 2018 р. налагоджено співпрацю із Державною службою якості освіти (ДСЯО): 

Інститут розвитку освіти став співорганізатором стратегічної сесії «Внутрішня 
система забезпечення якості освіти в школах: розбудовуємо разом» (24 
жовтня 2018 р.). Учасники окремої «батьківської панелі»,  активні батьки з 
Києва, Кременчука, Кривого Рогу, Харкова, Львова обговорили проект 
методичних рекомендацій «Стандарти і рекомендації щодо системи 
забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти (внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти)» та подали низку рекомендації щодо 
вдосконалення документу. 

 
 У 2018 р. спільно з низкою партнерських організацій та експертами 

започатковано діяльність спрямовану на створення системних передумов для 
попередження і подолання корупції у системі моніторингу і вдосконалення 
якості навчальних програм у вищій освіті (акредитація). 

 
 Проведено шість робочих нарад експертів проекту «Нова система акредитації 

як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті», а яких 
розроблено та обговорено проекти основних документів, які мають закласти 
основу для принципово нових принципів та порядку проведення 
акредитаційних процедур:  проект «Положення про проведення акредитації 
освітніх програм у вищих навчальних     закладах»; комплект документів щодо  
дотримання принципів академічної доброчесності під час проведення 
акредитації; технічне  завдання  для створення бази даних Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

 
 Проведено презентації та обговорення напрацювань проекту в регіональних 

університетських центрах в Черкасах, Харкові, Полтаві, Рівному, Тернополі, 
Чернівцях та Дніпрі. Загальна кількість учасників обговорень в регіонах склала 
близько 300 осіб з числа викладачів 64 закладів вищої освіти різних типів. У 
заходах взяли участь члени новообраного складу НАЗЯВО А.Артюхов, 
І.Золотарьова, О.Длугопольський, Н.Стукало. На початку 2019 р. напрацьовані 
в рамках проекту матеріали планується передати керівництву Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 

 У 2018 році Інститут надавав експертну та аналітичну підтримку 
новосформованому складу НАЗЯВО. Перспективи продовження співпраці 
відображено у підписаному 11 березня 2019 р. Меморандумі про співпрацю 
між Інститутом розвитку освіти та Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти (http://iro.org.ua/ua/main/event/95). 

 
 

 
 

http://iro.org.ua/ua/main/event/95


ПІДТРИМКА ПАРТНЕРІВ  

 
 

 
СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ 

 
У 2018 році продовжувалась співпраця та було налагоджено нове 
партнерство з держаними інституціями та громадськими 
організаціями. 

   
 Міністерство освіти і науки України 

 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 Український католицький університет (Львів) 

 Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 

 Харківський національний університет ім. В. Каразіна 

 Сумський державний університет  

 Міжнародний фонд досліджень освітньої політики 

 Національний офіс Erasmus+ 

 Вінницька академія неперервної освіти 

 ГО «Київська міська організація «Батьки SOS» 

 ГО «Батьківський контроль» 

 ГО «Благодійність в освіті (Благосвіт)» (Харків) 

 ГО «Мами Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 

 ГО «Освітній клуб» (Дніпро) 

 
 


