
  2020 рік

Рік  минув  швидко  –  подумали  ми,  коли 
прійшов час підводити підсумки року. 

Але,  вже  листаючи  події  2 0 2 0  року, 
змінили свою думку: так, рік був складним і 
те,  що  відбувалось  в  ньому  було  зовсім 
неочікуваним  #COVID19.  Та нам є про 
що згадати. 

І  на  цих  сторінках  ми  розкажемо  про  все, 
що робили разом із вами і для вас. 

Тож: 

•Ми зробили більше 300 публікацій.

•Разом  із  партнерами  провели  4 5 
вебінарів в межах шести тематичних 
серій.

•Долучились  до  проведення  двох 
Національних  Міжнародних 
презентацій – HBSC та ESPAD.

• Мали  честь  стати  інформаційним 
партнером  двох  важливих  подій  для 
фахівців та підлітків.

•Підтримували вас у карантинний час 
матеріалами в рубриці COVID19.
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#ЦифриРоку 

knowledge.org.ua/uk/ 

У 2020 році сайт 
Інформаційної 

платформи відвідали:

 100 022 
користувачів. 

Це в 3,7 разів більше, 
ніж у 2019 році  і в 7,2  

рази більше, ніж у 2018!

За рік згідно з даними 
Google Analytics ми 

отримали:

386 614 переглядів 
публікацій сайту.

У Facebook 
рік подарував нашій 

сторінці @KnowledgeUA 

540 нових підписників.

Дякуємо!

2020: ПІДСУМКИ
Публікації | Цифри| Події

http://knowledge.org.ua/uk/
https://www.facebook.com/KnowledgeUA/
https://www.facebook.com/KnowledgeUA
http://knowledge.org.ua/uk/
http://knowledge.org.ua/uk/tag/covid-19/
http://knowledge.org.ua/uk/
https://www.facebook.com/KnowledgeUA/
https://www.facebook.com/KnowledgeUA
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Вебінари 
У 2020 році ми разом із 
партнерами провели 45 
вебінарів в межах 6 

тематичних серій: 
• Серія вебінарів «Як забезпечити активну 
участь дітей та молоді у житті громади?»  
(для ЮНІСЕФ Україна) 

• Серія вебінарів «Підвищення якості 
дошкільної освіти в Україні» (для 
Всеукраїнського фонду «Крок за 
кроком», продовження)

• Серія вебінарів «Деякі аспекти 
успішного грудного 
вигодовування» (продовження) в межах 
дистанційного навчання для фахівців, 
що стосуються питань здоров’я 
дитячого населення.

• Марафон здорових практик 2020: цикл 
вебінарів з питань здоров’я підлітків 
разом із фахівцями для батьків, вчителів 
та фахівців.

• Серія вебінарів «Соціальні послуги та права дитини в ОТГ» (для 
Партнерства «Кожній Дитині», продовження)

• Серія вебінарів «Якісна дошкільна освіта в Україні» (разом із МОН 
України, ВФ «Крок за кроком» та ЮНІСЕФ Україна, початок) 

У 2020 році Knowledge Center – Інформаційній партнер Конференції для 
та про підлітків «Віртуально про реальне» та онлайн-курсу «Усе, що треба 
знати для забезпечення прав підлітків в Україні».
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          #ЦифриРоку 

YouTube 

За останні 12 місяців наш 
YouTube-канал отримав 

548 підписок і 

46 343 переглядів.
У 2020 році наші глядачі 

присвятили 230 504 
хвилин перегляду наших 
відео!

1100 – саме стільки 
разів користувачі 
поширювали наш 
контент  у 2020 році.

https://www.youtube.com/channel/UCQmjx4lNa_vZel4gEVflH8g/videos
http://knowledge.org.ua/uk/
http://knowledge.org.ua/uk/15-vebinariv-kursu-jak-zabezpechiti-aktivnu-uchast-ditej-ta-molodi-u-zhitti-gromadi/
http://knowledge.org.ua/uk/10-vebinariv-krok-za-krokom/
http://knowledge.org.ua/uk/vebinar-natalii-muravjovoi-serii-vebinariv-dejaki-aspekti-uspishnogo-grudnogo-vigodovuvannja-druga-tema/
http://knowledge.org.ua/uk/informacija-shhodo-onlajn-vebinariv-dlja-fahivciv-veresen-gruden-2019-roku/
http://knowledge.org.ua/uk/marafon-zdorovih-praktik-2020/
http://knowledge.org.ua/uk/marafon-zdorovih-praktik-2020/
http://knowledge.org.ua/uk/15webinars-spilno/?fbclid=IwAR2W00mJGz7Ct8y2bCwKQLuax9_ZVepENXzbJaVJxo_F-Nq8D_VgnKyTovo
http://knowledge.org.ua/uk/?s=%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://conf2020.afew.org.ua
https://conf2020.afew.org.ua
http://knowledge.org.ua/uk/afew-ukraina-ta-edera-onlajn-kurs/
http://knowledge.org.ua/uk/afew-ukraina-ta-edera-onlajn-kurs/
https://www.youtube.com/channel/UCQmjx4lNa_vZel4gEVflH8g/videos
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Коротко про #ПодіїРоку 

У 2020 році Knowledge Center взяв участь в онлайн-зустрічі з питань 
сексуального  здоров’я  та  освіти  молоді  за  ініціативою  міжнародної 
організації Youth against AIDS.

Також  команда   Knowledge  Center   долучилась  до  Медіахаку  для 
журналістів  «Що  ви  знаєте  про  підліткову  наркозалежність?».  Про  це  у 
підсумковій публікації.

У травні на базі Інформаційної онлайн-платформи 
дослідницька  команда  Українського  інституту 
соціальних  досліджень  імені  Олександа  Яременка 
презентувала новий звіт:

«В  центрі  уваги  здоров ’я  та  благополуччя  підлітків. 
Результати  дослідження  «Здоров ’я  та  поведінкові 
орієнтації  учнівської  молоді»  (HBSC)  у  2017/2018  рр.  в 
Європі та Канаді».

А  у  листопаді  –  провела 
національну  онлайн-презентацію 
та  представила  дані  міжнародного 
звіту в межах проєкту «Європейське 
опитування  учнів  щодо  вживання 
алкоголю  та  інших  наркотичних 
речовин» (ESPAD).
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http://knowledge.org.ua/uk/
http://knowledge.org.ua/uk/knowledge-center-vzjav-uchast-v-onlajn-zustrich-pro-pitannja-seksualnogo-zdorov-ja-ta-osviti-molodi/
https://www.facebook.com/youthagainstaids.org/?__tn__=K-R&eid=ARC300AOzfxl8-435rMimQwws3wjBkikIk10F4WnExgvrSmrFHznp52GHdu8aYXP7NVWullPeIm44v3O&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB6NhUXM2aoIerPJrwxb1ZWtRhObx5UPGYtVXPp4PEw8mzBprvpu0xalGJnRMpjqEEKPh9pPQy6LyUsaOoZWS4gUWOFbkrI5MnIQSsQ4mjjQELx4I7T0wENe3ds8807x_n1NKmAcOvKGdkzbAe-dJaRzCZmj4jYLt8yOA3I_KlelIBiXPL_oOeC8tLbGB94jC52_haJZoUw-VkqD1RwoHTezbh2ZnYTpshLq-jOIPNNtzAOU2fPA0wIeuIngLxWgRNe89qu8lUrf_2-ESN6yXOMameMNzvlzTCzVuQ6UL_1hwoClIi8Use_-yITFR2KJxFIqM8kTYpjgELCmihNdY6Buw
http://knowledge.org.ua/uk/shho-treba-znati-pro-pidlitkovu-narkozalezhnist-poradi-fahivcjam-ta-batkam/
http://knowledge.org.ua/uk/onlajn-prezentacija-mizhnarodnogo-zvitu-v-ukraini/
http://knowledge.org.ua/uk/nacionalna-prezentacija-espad-2019/
http://knowledge.org.ua/uk/nacionalna-prezentacija-espad-2019/
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#ТегиРоку 
У 2020 році ми писали про: 

Дитинство та проблеми,  які народжуються в 
період дитинства 

Безпечне та вільне від насильства 
середовище 

Сексуальне виховання 

Підлітків та Психоактивні речовини 

Булінг та кібербулінг  

Ризиковану поведінку підлітків 

COVID-19: поради батькам,  освітянам та 
підліткам 

Підлітків з ВІЛ  

#Дати2020року 

Дивіться на http://knowledge.org.ua/uk/ 4

http://knowledge.org.ua/uk/


  2020 рік
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Популярні публікації року 
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