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У 2021 році сайт
Інформаційної

платформи відвідали:
 

123 959 користувачів 
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Google

 Analytics 
  

 
За рік ми отримали:

 
411 764 переглядів 
публікацій сайту.

 



 
 

В 2021 році майже вдічі
зросла аудіторія сайту

віком 18-24 років - до 22%
 
 

Google
 Analytics 

 
70% користувачів 

читають нас 
з мобільних пристроїв 

 
З 2019 року цей показник 

зріс на 10%
 

72% користувачів - жінки
28% - чоловіки 
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 YouTube
Creators

 В 2021 році 
до нашого каналу в YouTube
додалось майже 400 нових
підписників і загальна кількість
склала 1290 підписок.

березень 2021 року 
Відео на каналі подивились майже 30

тисяч користувачів, присвятивши
більше 200 тисяч хвилин власного

часу на їх перегляд. 
Це більше 138 днів

https://www.youtube.com/channel/UCQmjx4lNa_vZel4gEVflH8g


Вебінар Світлани Антоняк «Клінічні випадки: токсоплазмоз центральної 
нервової системи» – 4061 переглядів.

Якісна дошкільна освіта в Україні – 2222 перегляди

Сексуальне насильство над дітьми: причини, наслідки, попередження – 1833 перегляди

Як говорити з дітьми про коронавірус – 1051 перегляд

Принципи роботи лікарів та психологів з ЛГБТ-підлітками  – 890 переглядів

 

Найпопулярніші відео
YouTube-каналу Knowledge Center 

контент
українською

та
російською

мовами
 

https://www.youtube.com/watch?v=UAqVfZMLX50
https://www.youtube.com/watch?v=UAqVfZMLX50
https://www.youtube.com/watch?v=UAqVfZMLX50
https://www.youtube.com/watch?v=C47Ksnk25pU
https://www.youtube.com/watch?v=FPRUw_9W8u4
https://www.youtube.com/watch?v=RqqKKkGXx3Q
https://www.youtube.com/watch?v=LgR_YiqPOtg
https://www.youtube.com/watch?v=C47Ksnk25pU
https://www.youtube.com/watch?v=UAqVfZMLX50
https://www.youtube.com/watch?v=FPRUw_9W8u4
https://www.youtube.com/watch?v=RqqKKkGXx3Q
https://www.youtube.com/watch?v=LgR_YiqPOtg


Топ пошукових запитів 
на knowledge.org.ua  

як зрозуміти, що дитина курила
травку?

перехідний вік у хлопців/переходный
возраст у мальчиков

як харчуватись правильно

емоційна прив'язаність секусальна освіта підлітки та секс

моббинг в школе
буллинг

як перевірити чи вживає дитина
наркотики 

селфхарм

гормональная перестройка у
мальчиков

вред от курения 
электронных сигарет 

признаки трудного возраста

 Google
 Search
Console
Insights 
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Мальчики-подростки на старте переходного возраста - 85 177 переглядів 

Як визначити чи Ваша дитина наркоман, і що робити, якщо припущення правильне - 23158 

Глубинные убеждения или шесть базовых потребностей детства - 10118

Сексуальне виховання дітей: буклет, цифри та корисні посилання - 9867

Защищаем детей в Сети: руководство для родителей - 8312

Дівчатка-підлітки, залучені до комерційного сексу в Україні - 7450

Три мультфільми для розмови з дітьми про небезпеки в онлайні - 6213

Цілі сталого розвитку - 5874

 

Найпопулярніші публікації
knowledge.org.ua 

контент
української

та російської
версій 
сайту 

 

http://knowledge.org/
https://knowledge.org.ua/ru/malchiki-podrostki-na-starte-perehodnogo-vozrasta/
https://knowledge.org.ua/jak-viznachiti-chi-vasha-ditina-narkoman-i-shho-robiti-jakshho-pripushhennja-pravilne/
https://knowledge.org.ua/ru/shest-bazovyh-potrebnostej-detstva/
https://knowledge.org.ua/seksualne-vihovannja-ditej-buklet-cifri-ta-korisni-posilannja/
https://knowledge.org.ua/ru/zashhishhaem-detej-v-seti-rukovodstvo-dlja-roditelej/
https://knowledge.org.ua/file/devochki-podrostki-vovlechennye-v-kommercheskij-seks-v-ukraine/
https://knowledge.org.ua/tri-multfilmi-dlja-rozmovi-z-ditmi-pro-nebezpeki-v-onlajni/
https://knowledge.org.ua/cili-stalogo-rozvitku/


Селфхарм: чому він відбувається і що робити батькам та підліткам? - 4305

Діти та гаджети: нові рекомендації Американської академії педіатрії - 3217

Буклет «Про булінг для дітей» - 2670

Буклет «Про кібербулінг для дітей» - 2315

Куріння які і раніше залишається однією з основних загроз здоров’ю дітей і підлітків –

дані нового звіту ВООЗ - 2419

Буклет «Здорова їжа»: поради батькам та підліткам - 1807

Боротьба за життя: як подолати проблему дитячих суїцидів в Україні - 1795

Найпопулярніші публікації
knowledge.org.ua 

контент
української

та російської
версій 
сайту 

 

http://knowledge.org/
https://knowledge.org.ua/diti-ta-gadzheti-novi-rekomendacii-amerikanskoi-akademii-pediatrii/
https://knowledge.org.ua/selfharm-chomu-vin-vidbuvaietsja-i-shho-robiti/
https://knowledge.org.ua/buklet-pro-buling-dlja-ditej/
https://knowledge.org.ua/pro-kiberbuling-dlja-ditej/
https://knowledge.org.ua/kurinnja-i-ranishe-zalishaietsja-odniieju-z-osnovnih-zagroz-zdorov-ju-ditej-i-pidlitkiv-dani-novogo-zvitu-vooz/
https://knowledge.org.ua/buklet-zdorova-izha/
https://knowledge.org.ua/borotba-za-zhittja-jak-podolati-problemu-ditjachih-suicidiv-v-ukraini/


Міжнародний
Тиждень
здоров'я
підлітків 

#IAHW2021  
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Події року
 
 

22-28 березня 2021 року разом із фахівцями, які працюють з підлітками та для
підлітків, ми говорили про сучасні підходи та актуальні практики роботи 

з дітьми та підлітками. 
За 5 днів ми провели 6 вебінарів.

 

https://knowledge.org.ua/22-bereznja-startuiemo-u-mizhnarodnij-tizhden-zdorov-ja-pidlitkiv-razom-iz-nami/


Міжнародний
Тиждень
здоров'я
підлітків 

#IAHW2021  
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Вебінари Тижня:
Тема: «Інтерактивні форми роботи з підлітками «групи ризику» - 
916 переглядів 
Спікери: Андрій Матвєєв, координатор проєктів ЦДП «Компас»; Ганна Береза,
соціальний працівник ЦДП “Компас”
 
Тема: «Підліткова сексуальність: лайфхаки дорослим для саморозвитку та
роботи» - 
797 переглядів
Спікерка:
Тетяна Слободян, координаторка освітніх програм Благодійного фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї», консультант Інституту ЮНЕСКО з інформаційних
технологій в освіті.
 

Події року
 
 

https://knowledge.org.ua/22-bereznja-startuiemo-u-mizhnarodnij-tizhden-zdorov-ja-pidlitkiv-razom-iz-nami/
https://knowledge.org.ua/iahw2021-vebinar-interaktivni-formi-roboti-z-pidlitkami-grup-riziku/
https://knowledge.org.ua/iahw2021-vebinar-pidlitkova-seksualnist-lajfhaki-doroslim-dlja-samorozvitku-ta-roboti/


Міжнародний
Тиждень
здоров'я
підлітків 

#IAHW2021  
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Вебінари Тижня:
 «Як навчити підлітків берегти здоров’я змолоду: корисні поради батькам»
 - 812 переглядів
Спікери: 
Доктор Отто Стойка, к.мед.н., завідувач відділу просвітницької роботи Київського
міського центру громадського здоров’я
Ірина Цісар, соціальний працівник Київського міського центру соціальних служб

«Найкращі практики роботи з підлітками груп ризику в Україні» - 
414 переглядів
Спікерка:
Ірина Нерубаєва, менеджер проектів Міжнародного благодійного фонду «СНІД
Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна)

Події року
 
 

https://knowledge.org.ua/22-bereznja-startuiemo-u-mizhnarodnij-tizhden-zdorov-ja-pidlitkiv-razom-iz-nami/
https://knowledge.org.ua/iahw2021-jak-navchiti-pidlitkiv-beregti-zdorov-ja-zmolodu-korisni-poradi-batkam/
https://knowledge.org.ua/iahw2021-najkrashhi-praktiki-roboti-z-pidlitkami-grup-riziku-v-ukraini/


Міжнародний
Тиждень
здоров'я
підлітків 

#IAHW2021  
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Вебінари Тижня:

«Як живеться молоді під час пандемії» - 395 переглядів
Спікерка: 
Альона Марченко, координаторка Молодіжних комітетів U-Report Ukraine
 
«Модель здорової школи: як скористатися можливостями проєкту «Діємо для
здоров’я», щоб створити здоровий освітній простір»  - 385 переглядів
Спікерка: 
Ірина Скорбун, координаторка україно-швейцарського проєкту «Діємо для
здоров’я»

 

Події року
 
 

https://knowledge.org.ua/22-bereznja-startuiemo-u-mizhnarodnij-tizhden-zdorov-ja-pidlitkiv-razom-iz-nami/
https://knowledge.org.ua/iahw2021-model-zdorovoi-shkoli-jak-skoristatisja-mozhlivostjami-proiektu-diiemo-dlja-zdorov-ja/
https://knowledge.org.ua/iahw2021-vebinar-jak-zhivetsja-molodi-pid-chas-pandemii/


III Міжнародна
науково-

практична
конференція
разом із КНУ 

ім. Т.Шевченка  
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В жовтні 2021 року Knowledge Center став технічним партнером III Щорічної
міжнародної науково-практичної конференції «Практики Mental health

сервісів в умовах нової нормальності».
Організаторами Конференції виступив Київський національний університет

імені Тараса Шевченко, Психологічна служба КНУ ім. Т.Шевченко, Секція
дитячої психіатрії Асоціації психіатрів України, Незалежна асоціація

психологів.
 

Події року
 
 

Психічне здоров’я складник гуманітарної політики закладів освіти – Інна Степанец,
проректорка з гуманітарних питань Київського національного університету імені Тараса
Шевченко, Київ.
Технології роботи з професійним вигоранням: особливості групової роботи з психологами
навчальних закладів – Лотар Шаттенбург (Lothar Schattenburg) Ph.D, клінічний психолог,
Голова психосоматичної клініки в Бад-Нойштадт-на-Заале, Німеччина.

Серед виступів:

https://www.facebook.com/KnowledgeUA/videos/550782849547113
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Разом із Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» провели
онлайн-конференцію «Загальношкільний підхід до попередження

насильства в закладах освіти: інструменти та практики»
 
 
 
 

Онлайн-
конференція  

 
 
 

Події року
 
 

Попередження насильства та булінгу щодо дітей: поступ України
Загальношкільний підхід: досвід застосування 

Кроки для профілактики насильства у закладах освіти
Актуальні питання та відповіді.

Теми, які були розглянуті під час Конференції:

Посібника «Попередження насильства в закладах освіти» закладами освіти – 
результати та виклики

https://knowledge.org.ua/onlajn-konferencija-zagalnoshkilnij-pidhid-do-poperedzhennja-nasilstva-v-zakladah-osviti-instrumenti-ta-praktiki/
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Разом із фахівцями Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» на замовлення
The European Wergeland Centre команда Knowledge Center зробила 

Серію відео у форматі презентацій для онлайн-курсу 
«Почути голос дитини: культура демократії в дошкіллі» 

 
 

Серія 
відео-презентацій
для онлайн-курсу  

 
 
 

Події року
 
 

Зроблено:
22 відео-презентації 
з вітчизняними та іноземними фахівцями.
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На запрошення Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» ми
долучились до роботи сесій з розробки комунікаційної Кампанії з питань
Комплексної сексуальної освіти 

Сесії з планування
комунікаційної

кампанії із
Комплексної

сексуальної освіти
 
 
 

Події року
 
 

У 2022 році Knowledge Center  планує підтримати інформаційну
кампанію і стати інформаційним партнером з просування теми
Комплексної сексуальної освіти. 
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В 2021 році взяли участь у дводенному тренінгу «Протидія сексуальному
насильству щодо дітей в Україні». 

За запрошенням IPPF та фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» взяли
участь у тренінгу щодо просування інформаційних проєктів в соціальних
мережах.

За запрошенням долучились до інтерв’ю з партнерами AFEW-Україна для
оформлення  результатів фінального дослідження «Підлітки поза увагою:
поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих
підлітків в Україні»  та взяли участь у презентації результатів дослідженя.

Участь 
у тренінгах та

зустрічах
 
 
 

Події року
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На запрошення Українського Інституту Психотерапії Залежностей взяли учать
у Всеукраїнській зустрічі для напрацювання алгоритму допомоги підліткам з
девіаціаціями та їхнім сім’ям.

Взяли участь у роботі Круглого столу «Особливості формування політики
щодо попередження поширення ВІЛ, ВГС та ІСПШ серед РКС…».

Долучились до конференції «Роль статевого виховання у профілактиці
сексуального та гендерно зумовленого насильства».

Отримали багато корисних знань із вебінарів ВООЗ INSPIRE: Seven strategies
for ending violence against children. 

Участь 
у тренінгах та

зустрічах 
 
 
 

Події року
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Розвивати онлайн-платформу та підтримувати програми та проєкти, які
покращують життя та сприяють добробуту дітей, підлітків та молоді. 

Спритяти реалізації корисних ініціатив Фондів, Благодійних та Громадських
організацій. Розвивати співробітництво з фахівцями та організаціями,
долучатись в якості технічних та інформаційних партнерів. 

Продовжувати поповнення бази знань з питань здоров'я дітей, підлітків та
молоді. 

Працювати над покращенням наших ресурсів: сайту, сторінок у Facebook,
YouTube, Telegram.
 

Плануємо: 
 
 
 

Які плани маємо?
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knowledge.org.ua 

Дякуємо
за увагу 

http://knowledge.org/

