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Поява дофіміну на лого не випадкова: ми
віримо, що пізнання й освіта — ключ до щастя
мільйонів людей. У тому числі й наших дітей.
Адже в освітню сферу нас, журналісток,
привели саме вони і перший контакт зі
школою.

Ми  встигли  полюбити  багатьох  вчителів  за  їхній  вчительський
талант та  доброту, директорів  —  за  їхні  ідеї  та  наполегливість,
батьків  —  за їхню небайдужість,  і  неймовірних учнів, чиї  ідеї та
думки — наше натхнення.
 
Ми реалізували  кілька  великих проектів  і  намріяли  ще більше. 
 Ми щиро вболіваємо за реформу і прагнемо змін  заради  дітей.

З любов'ю,
керівниця ГО «Смарт освіта»

Галина Титиш

З тих пір пройшло
кілька років.

На нашому лого — молекула дофаміну. Того самого,
без якого неможливе відчуття радості, щастя і драйву.
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Наша місія - формувати нові суспільні норми та цінності,
зокрема в галузі освіти, для якісної трансформації України
у суспільство з європейськими цінностями.

Згодом відбулися зміни в керівництві освіти і багато речей, які ініціювала
батьківська ініціатива, знайшли своє відображення у реформі “Нова
українська школа”, яка ціннісно збігається з баченням членів організації,
а двоє співзасновниць стали радниками Лілії Гриневич, Міністра освіти
та науки.

Хто ми були

2016 році було зареєстровано
офіційну громадську організацію
“Смарт освіта”, яка вже за короткий
час реалізувала низку важливих
ініціатив і проектів, створила сильну
дієву команду, спланувала
подальшу траекторію розвитку.

Наша історія розпочалася ще у 2012 році
як батьківська ініціатива «Батьківський
контроль», коли журналістки Іванна
Коберник, Зоя Звиняцьківська, Оксана
Макаренко та Галина Титиш звернули
увагу на низьку якість підручників для
школярів і спробували вирішити цю
проблему тими засобами, які були їм
доступні — публічними обговореннями,
текстами та сюжетами у ЗМІ. Їхні
публікації мали великий резонанс, відгук
у суспільстві та спільнотах батьків.

Хто ми зараз



Керівники проектів:

Керівниця проекту створення онлайн курсу
«Ефективні комунікації для освітніх управлінців»,
членкиня правління організації. З 2016 року є
радницею міністра освіти і науки Лілії Гриневич,
членкиня офісу реформ МОН та  групи
упорядників Концепції Нова українська школа.

Членкиня правління організації. Сертифікований
тренер і викладач у сфері комунікацій (CIPR;
London International Academy). Працювала над
законом «Про освіту» та в групі упорядників
Концепції «Нова українська школа». Радниця
міністра освіти і науки Лілії Гриневич.

Ініціаторка ГО «Батьківський контроль», експертка
з питань освіти та моди. Керівнця проекту
«Педагогіка партнерсва» в організації.
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Зоя Звиняцьківська

Галина Титиш

Керівниця організації «Смарт освіта». Відповідає за
ресурсні центри для вчителів, сайт НУШ та інші
проекти. Раніше засновниця та головна редакторка
сайту «Українська правда. Життя», радниця з
питань комунікації офісу ДІ-реформи в Україні.

Іванна Коберник

Оксана Макаренко

..................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................................

Володимир  Брискін

Керівник проекту зі створення онлайн курсу для
вчителів та батьків щодо «навчання дітей з
особливими освітніми потребами». Експерт з
організації інклюзивного навчання; радник
Міністра МОН в цій сфері; спеціаліст підготовки
фахівців для інклюзії

..................................................................................................................

Головна редакторка порталу Нова Українська
Школа (www.nus.org.ua ) на підтриму реформи

Вікторія Топол



Виконавча команда:

Зараз організація активно долучає людей, готових
працювати заради розвитку освіти та просування

реформи НУШ.

ЖУРНІЛІСТИ порталу НУШ:
Олег Твердь – новинний редактор сайту
 «НУШ»
Надія Швадчак - журналістка сайту «НУШ»
Марія Марковська -  журналістка сайту «НУШ»
 

Наталя Церклевич – керівниця інституційного
розвитку, грант-менеджерка
Ольга Семко – експертка з питань
інклюзивного навчання
Наталія Єлісєєва – спеціалістка з підтримки
проектів
Оксана Філобокова – бухгалтерка

Надія Швадчак

Олег
Твердь

Наталія Єлісєєва

Наталя Церклевич

Оксана Філобокова
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Марія
Марковська

Ольга Семко



Наші досягнення:

Він піднімає важливі теми пов’язані із реформою НУШ, висвітлює відповіді
на найпоширеніші питання різного характеру від змісту до фінансів,
аналізує кращі практики в Україні і закордоном.
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Громадська організація «Смарт освіта» активно розвивається  
і вже реалізувала кілька великих і важливих проектів:

HTTP://NUS.ORG.UA/

САЙТ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
Створений влітку 2017 року в партнерстві з

Міністерством освіти і науки України.

За рік існування сайту його відвідали 1,7
мільйони людей, щомісяця сайт НУШ читають
у середньому 250 тисяч людей.  читатів за рік

250 тис.
щомісяця

1,7 млн



Він складається з
 3 частин:

Перша частина  для вчителів -
«Робота вчителів початкових класів
з дітьми з особливими потребами»

уже переглянули 33 тис осіб. 
16 тис з них отримали сертифікат

про його проходження.
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Онлайн курс щодо
впровадження інклюзивного

навчання в школі
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Друга частина - блок для
батьків - пройшли 2,5 тисячі
осіб, 73% з них отримали
сертифікати.
 

Третя частина - курс із
«Домедичної допомоги».

Прослухало 16 тис осіб, 11 тис 
з яких отримали сертифікат.

16 тис.
11 тис.

Курси є безкоштовними та відкритими для всіх. 
 Курс «Робота вчителів початкових класів з
дітьми з особливими потребами» з'явився
завдяки підтримці проекту Pact в Україні
«Програма сприяння громадській активності
«Долучайся!», що фінансується Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID).

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about



Спецкурс «Колошкільне
дитинизнавство» - це спільний
проект ГО «Смарт освіта» та он-
лайн студії ЕdEra. Курс вийшов
напередодні старту реформи
НУШ на підтримку впровадження
реформи в перших класах. Цей
курс — логічне продовження
тривалої співпраці організації зі
Світланою Ройз.
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Онлайн курс «Колошкільне дитинознавство» -  спецкурс
з відомою дитячою та сімейною психологинею

Світланою Ройз

https://www.ed-
era.com/children-ua/

З 2017 -го року «Смарт Освіта» організовує регулярні семінари-
практикуми Світлани Ройз для вчителів державних шкіл.

Ресурсні зустрічі для вчителів

Теми - від особливостей взаємодії з
дітьми різного віку в школі до
збереження ресурсу вчителя і
профілактики професійного вигорання.
Вже більше тисячі вчителів мали змогу
відвідати такі зустрічі. З 2018 року
формат зустрічей переріс у форму
“ресурсних зустрічей” для вчителів з
метою зменшити напругу, вигорання.

https://www.ed-era.com/children-ua/
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«Педагогіка партнества як основа
«Нової української школи»

Проект передбачає  створення нового документу «декларації
взаєморозуміння» як основи для співпраці  між вчителями, батьками
та дітьми в школі. 
 
Мета проекту  - створити принципи взаємодії між 3 рівними сторонами
трикутника і показати можливі інструменти для покращення взаємодії.

Проект передбачає:
 - фасилітовані зустрічі з 6 громадами шкіл в різних куточках України,
 - створення та публічне, експертне обговорення самого документу
 - створення онлайн курсу для директорів, вчитеів, учнів та батьків, які   
   зацікавлену у розвитку співпраці в школах 
 - співпраця з МОН для промоції та просування документу

Більше про проект читайте на сайті «Нова українська  школа»  
HTTP://NUS.ORG.UA/TAGS/86/

Цей проект реалізується завдяки підтримці проекту Pact в Україні «Програма
сприяння громадській активності «Долучайся!”, що фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID).



Цей курс ще одне важливе досягнення 2018 року. Він має на меті
навчити освітніх управлінців швидко і доступно доносити інформацію
про їхні успіхи, планувати комунікацію та окремі заходи, вміти обертати
собі на користь кризові ситуації та ефективно спілкуватись із
журналістами. Курс безкоштовний та відкритий для всіх на платформі
онлайн-освіти EdEra.

Іванна Коберник (консультантка з
комунікацій з багаторічним досвідом
ведення медіакампаній, сертифікована
тренерка LIA з державних комунікацій та
антикризового менеджменту, раднця
міністерки з питань комунікацій, спікерка
МОН з питань реформи середньої
освіти)

Проект онлайн курсу з ефективних
комунікацій для освітніх управлінців

Спікерки курсу:

Катерина Краснова  (експертка  зі
стратегічних та кризових комунікацій з
досвідом втілення великих
комунікаційних проектів у сферах
економіки та благодійності в Україні)
понад 20 років.

1 0

http://ed-era.com/effective-
communication

Цей курс вдалося реалізувати
завдяки підтримці
Представництва Фонду Фрідріха
Науманна в Україні.

...



Проект зі створення окремої платформи з питань
інклюзивного навчання на сайті НУШ

Реалізується за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Відродження».

1 1

Цей розділ містить відповіді фахівців з роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами на запити читачів, репортажі із шкіл, які успішно
впроваджують інклюзивне навчання, кейси закордонного досвіду  важливі
новини, анонси подій.

У 2018 році ми також:

    Підготували чимало роздаткових матеріалів
про реформу («Ключові новації в освіті”)
    Брошуру для батьків з поясненням сутті
нового закону про освіту
    Відео про реформу НУШ 
    Працювали в регіонах з навчальними
роз'ясненнями щодо освітньої реформи, НУШ
 для команд  журналістів  
    Напрацювали велику базу інноваторів,
агентів змін серед вчителів та директорів, які
поділяють цінності НУШ



250 тис.

У нас дуже багато планів:

1 2

 вчителів - учасників
ресурсних зустрічей

із психологом

Уже зараз організація завершує
формування своєї стратегії
розвитку і анонсує нові проекти
та цілі на найближчі роки.
 
Тож стежте за сторінкою «Нова
українська школа» та ГО «Смарт
освіта» у Фейсбуці.

https://www.facebook.com/
smartosvita/

вчителів, батьків, освітніх
управлінців щомісячно на

порталі НУШ

30                    80
публікацій на
порталі НУШ
щомісячно

новин на
порталі НУШ
щомісячно

учасників закінчили курс для
вчителів початкових класів по
роботі з дітьми із особливими

освітніми потребами

Більше 300

батьків, вчителів та учнів - учасники
 фасилітованих зустрічей щодо

розробки моделі педагогіки
партнерства у  6 регіонах.

Більше 300
освітніх тренінгів та відкритих лекцій

організації з тем: комунікації, особливості
приватних та альтернативних шкіл,

варіативна складова, основи НУШ для
журналістів, інклюзивне навчання в школах.

https://www.facebook.com/
nus.org.ua/

Більше 
1 000

Більше 
30 000

Більше 
2 000

учасників пройшло
курс з ефективних

комунікацій

Наші досягнення у цифрах:



P A G E  1 3

Наша підтримка:

Організація, базуючись на своїх цінностях, місії і коменеціях, ініціює ті
проекти, які мають сенс для освітніх змін. Ми працюємо з тими, хто
поділяє наші погляди і вірить в майбутнє якісної, нової української

освіти. Ми висловлюємо вдячність всім організаціям, без підтримки яких
нам не вдалось би реалізувати всі наші досягнення.

 
42.3%

 
34.3%

 
14.5%

 
8.9%

1 177 852 грн

1 454 726 грн

305 000 грн 

499 280 грн

Бюджет надходжень 2018 рік: Бюджет надходжень 2017 рік:

119 600 грн

Розвиток та  підтримка
онлайн-платформи НУШ

Проект із створення
інклюзивного розділу на
сайті НУШ Педагогіка 

партнерства

Проект із розвитку курсу про
навчання дітей з особливими
освітніми потребами

Розвиток
порталу НУШ
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http://smart-osvita.org/

https://www.facebook.
com/smartosvita/

sm.osvita@gmail.com


