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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 

Курс 5 - 

Семестр 10 - 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин, в тому числі: 90 - 

Аудиторні 24 - 

Модульний контроль 6 - 

Семестровий контроль 10 - 

Самостійна робота 50 - 

Форма семестрового контролю - - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою змістового модуля «Моніторинг і оцінка соціальних проектів і 

програм» є ознайомлення зі специфікою здійснення моніторингу і оцінки 

соціальних проектів і програм на локальному, регіональному та 

національному рівнях. 

Завдання змістового модуля «Моніторинг і оцінка соціальних проектів і 

програм»:  

 ознайомити із основними підходами до проведення моніторингу та 

оцінювання 

 отримати знання про планування моніторингу та оцінювання, збір 

необхідних даних, стратегії аналізу даних та представлення результатів 

 набути практичних навичок, необхідних для здійснення моніторингу та 

оцінювання  

 ознайомити з можливостями застосування набутих знань у своїй 

власній професійній практиці. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 Розуміння основ державної соціальної політики  на рівні суспільства та 

громади.  

 Здатність здійснювати менеджмент у соціальній сфері. 

 Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в 

нестандартних ситуаціях. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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н
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Модуль 1 «Теоретичні основи 

моніторингу та оцінки»        

Тема 1. Соціальне проектування: 

місце моніторингу та оцінки в 

життєвому циклі проекту. Поняття й 

принципи моніторингу та оцінки 

6 6 - - - - - 

Тема 2. Компоненти моніторингу та 

оцінки 
2 2 - - - - - 

Самостійна робота 1. Причинно-

наслідкові зв’язки в концепції 

проекту 

25 - - - - - 25 

Модульний контроль 2       

Разом 35 8 - - - - 25 

Модуль 2 «Класифікаційні ознаки й 

види моніторингу та оцінки» 
       

Тема 1. Підходи до класифікації 

моніторингу 
2 2 - - - - - 

Тема 2. Підходи до класифікації 

оцінки 
2 2 - - - - - 

Самостійна робота 2. Планування 

заходів з моніторингу та оцінки 
15 - - - - - 15 

Модульний контроль 2       

Разом 21 4 - - - - 15 

Модуль 3 «Практикум із 

моніторингу та оцінювання» 
       

Тема 1. Визначення цілей і сфер 

охоплення системи моніторингу та 

оцінки 

2 - - 2 - - - 

Тема 2. План збору та управління 

даними. Тріангуляція даних: аналіз 

та використання стратегічної 

інформації 

2 - - 2 - - - 



5 
 

Тема 3. Визначення інформаційних 

потреб та очікувань зацікавлених 

сторін у моніторингу та оцінці 

2 - - 2 - - - 

Тема 4. Складання плану управління 

даними 
2 - - 2 - - - 

Тема 5. Складання плану аналізу 

даних 
2 - - 2 - - - 

Тема 6. Планування звітності та 

використання отриманої інформації 
2 - - 2    

Самостійна робота 3. Основні 

методи і інструменти збору даних 
10 - - - - - 10 

Модульний контроль 2       

Разом 24 - - 12 - - 10 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 
10       

Усього 90 12 - 12 - - 50 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 «Моніторинг і оцінка соціальних проектів і 

програм» 

 

Модуль 1. Теоретичні основи моніторингу та оцінки 

Лекція 1-3. Соціальне проектування: місце моніторингу та оцінки в 

життєвому циклі проекту. Поняття й принципи моніторингу та оцінки (6 

год.) 

Життєвий цикл проекту: місце МіО. Управління, орієнтоване на 

результат та моніторинг і оцінка. Заходи з моніторингу та оцінки в межах 

життєвого циклу проекту. Понятійний апарат моніторингу та оцінки. Етика 

та стандарти моніторингу та оцінки. 

Основні поняття теми: управління, проект, програма, моніторинг, 

оцінка, життєвий цикл проекту, ресурси, результат, вплив. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 1, 6 

 

Лекція 4. Компоненти моніторингу та оцінки (2 год.) 

Зміст понять «програма» та «проект» у контексті моніторингу та оцінки. 

Огляд компонентів моніторингу та оцінки: організаційні структури з 

моніторингу та оцінки; кадровий потенціал з моніторингу та оцінки; 

партнерства з монітрингу та оцінки; план з моніторингу та оцінки; робочий 

план з монітрингу та оцінки й кошторис; адвокація з монірингу та оцінки, 

комунікації та культура; поточний програмний моніторинг; опитування та 
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нагляд; бази даних з монітрингу та оцінювання; супервізія та аудит даних; 

оцінка та дослідження; поширення та використання даних. 

Основні поняття теми: управління, проект, програма, моніторинг, 

оцінка, ресурси, результат, вплив, план з моніторингу та оцінки, 

адвокація,супервізія, аудит даних. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Додаткові: 1, 3 

 

Модуль 2. Класифікаційні ознаки й види моніторингу та оцінки 

Лекція 5. Підходи до класифікації моніторингу (2 год.) 

Види моніторингу: моніторинг результатів; моніторинг процесу / 

діяльності; моніторинг дотримання стандартів; контекстний (ситуаційний) 

моніторинг; моніторинг бенефіціаріїв; фінансовий моніторинг; 

організаційний моніторинг. Передовий досвід із моніторингу соціальних 

проектів та програм. 

Основні поняття теми: проект, програма, моніторинг, види моніторингу. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 4, 5 

Лекція 6. Підходи до класифікації оцінки (2 год.) 

Підходи до класифікації оцінки: за строком проведення оцінки 

(формуюча, підсумкова, середньострокова, фінальна, Ex-post (по факту)); за 

суб’єктом оцінки (внутрішня/самооцінка, зовнішня/незалежна, 

партисипативна (на співучасті), спільна); за технологією/методикою 

проведення оцінки (оцінка в режимі реального часу, мета оцінка, тематична, 

кластерна/секторальна, оцінка впливу). 

Основні поняття теми: проект, програма, оцінка, види оцінки. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 6 

 

Модуль 3. Практикум із моніторингу та оцінки 

Практичне заняття 1. Визначення цілей і сфер охоплення системи 

моніторингу та оцінки (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Практичне заняття 2. План збору та управління даними. 

Тріангуляція даних: аналіз та використання стратегічної інформації (2 

год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Практичне заняття 3. Визначення інформаційних потреб та 

очікувань зацікавлених сторін у моніторингу та оцінці (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 
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Основні: 1 

Практичне заняття 4. Складання плану управління даними (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Практичне заняття 5. Складання плану аналізу даних (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Практичне заняття 6. Планування звітності та використання 

отриманої інформації (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

денної форми навчання 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 2 2 - - 

Відвідування семінарських занять 1 - - - - - - 

Відвідування практичних занять 1 - - - - 6 6 

Робота на семінарському занятті 10 - -  - - - 

Робота на практичному занятті 10 - -  - 6 60 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 
1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 

Разом - 34 - 32 - 96 

Максимальна кількість балів: 162 

Розрахунок коефіцієнта: 162:100=1,62. Студент набрав Х балів; 

Розрахунок: Х:1,62= загальна кількість балів. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Усі завдання виконуються в електронній версії модуля на платформі  

http://elearning.kubg.edu.ua та подаються на підсумковому занятті 

відповідного модуля (https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17774). 

http://elearning.kubg.edu.ua/
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Самостійна робота 1. Причинно-наслідкові зв’язки в концепції 

проекту 

Мета: сформувати навички аналізу ситуації, визначення проблеми. 

Звернути увагу на відмінності між причинами проблеми та її проявами 

(наслідками). 

Пропонуємо взяти участь у обговоренні проблемного питання 

виконується на сайті електронного навчання: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17774). 

Познайомтесь із ситуацією (прослухайте її) та вичленіть, що є причиною 

проблеми, яка описується в ситуації, що є самою проблемою, а що її 

наслідками. Обґрунтуйте (до 100 слів) свою позицію.  

Оберіть невідкоментовану відповідь будь-якого колеги по курсу та 

зробіть рецензію виконаного колегою завдання, критично оцінивши якість 

виконання ним завдання розгорнутою рецензією у вигляді коментаря на 

форумі (до 100 слів) за нижче наведеними критеріями: 

 переконливість аргументації (2 бали) 

 логіка структурування доказів (2 бали) 
РАЗОМ: мах 4 бали 

Форма подання результатів виконаної роботи: 

Результат подається у вигляді текстового документа, кожен розділ якого 

відповідає окремому пункту завдання. Розділи з нової сторінки не 

починаються. Розмістіть у документі посилання на використані джерела. 

Примітка: Результат роботи (текстовий документ) надішліть як відповідь 

у в електронному курсі на перевірку. Інший варіант: розмістіть документ у 

хмарі та надайте доступ для публічного перегляду (перегляд для всіх, хто має 

посилання). У цьому випадку надішліть в електронний курс посилання на 

створений вами е-документ. 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 4 

 

Самостійна робота 2. Планування заходів з моніторингу та оцінки  
Сплануйте основні заходи і функції моніторингу та оцінки, беручи за 

основу орієнтовну форму таблиці планування заходів з моніторингу та 

оцінки 

Діяльність / заходи з 

монітрингу та оцінки 

Терміни / 

періодичність 

Обов'язки Приблизний 

бюджет 

(Наведені нижче приклади)    

Дослідження вихідної ситуації    

Дослідження кінцевої ситуації    

Середньострокова оцінка    
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Діяльність / заходи з 

монітрингу та оцінки 

Терміни / 

періодичність 

Обов'язки Приблизний 

бюджет 

Остаточна оцінка    

Моніторинг проекту    

Контекстний моніторинг    

Моніторинг одержувачів 

допомоги 

   

Звіти про управління проектом 

/ програмою 

   

Щорічні звіти    

Звіти перед донорами    

Курси навчання з моніторингу 

та оцінки 

   

Форма подання результатів виконаної роботи: 

Результат подається у вигляді текстового документа, кожен розділ якого 

відповідає окремому пункту завдання. Розділи з нової сторінки не 

починаються. Розмістіть у документі посилання на використані джерела. 

Примітка: Результат роботи (текстовий документ) надішліть як відповідь 

у в електронному курсі на перевірку. Інший варіант: розмістіть документ у 

хмарі та надайте доступ для публічного перегляду (перегляд для всіх, хто має 

посилання). У цьому випадку надішліть в електронний курс посилання на 

створений вами е-документ. 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 4 

 
Самостійна робота 3. Основні методи і інструменти збору даних 

Завдання виконується у електронному вигляді,  дотримуючись таких 

вимог: 

1. Робота із виконаними завданнями має бути загальним обсягом до 

20 сторінок формату А 4, надрукована у текстовому редакторі Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman розміром 14 із одинарним міжрядковим 

інтервалом та полями з усіх боків – 20 мм. 

2. Тему друкувати великими жирними літерами, симетрично до 

тексту. Праворуч, через два інтервали під назвою – прізвище та ініціали 

автора, номер групи. 

3. Нижче, через один інтервал – назву завдання, основний текст, 

список використаних джерел.  

4. Посилання на використані джерела по тексту у квадратних 

скобках […]. 

Завдання: 
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Проаналізуйте та основні методи і інструменти збору даних, що 

використовуються в процесі моніторингу і оцінки. Стисло охарактеризуйте 

зміст та особливості використання пропонованих Вами методів моніторингу 

та оцінки соціальних проектів та програм. 

Форма подання результатів виконаної роботи: 

Результат подається у вигляді текстового документа, кожен розділ якого 

відповідає окремому пункту завдання. Розділи з нової сторінки не 

починаються. Розмістіть у документі посилання на використані джерела. 

Примітка: Результат роботи (текстовий документ) надішліть як відповідь 

у в електронному курсі на перевірку. Інший варіант: розмістіть документ у 

хмарі та надайте доступ для публічного перегляду (перегляд для всіх, хто має 

посилання). У цьому випадку надішліть в електронний курс посилання на 

створений вами е-документ. 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 4 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: із вибором однієї правильної відповіді; на 

встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; завдання на 

розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; завдання на 

відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по пам’яті; завдання 

відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

За змістовим модулем – не передбачено навчальним планом. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Дайте визначення індикаторів та наведіть приклади індикаторів 

2. Дайте визначення моніторингу та опишіть його основні 

характеристики 

3. Дайте визначення оцінці та опишіть її основні форми 

4. До  яких сфер діяльності програми/проекту надає інформацію 

оцінка? 
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5.  Назвіть джерела даних,  необхідних  для  проведення моніторингу 

6.  Назвіть основні етапи реалізації програм та проектів 

7.  Назвіть основні інструменти збору даних, опишіть їх особливості 

8.  Назвіть основні кроки моніторингової діяльності 

9. Назвіть основні міжнародні та національні організації, що 

займаються розвитком моніторингу та оцінки  

10.  Назвіть та дайте визначення основних елементів теорії змін 

11.  Опишіть індикатори, придатні для вимірювання Outputs,  Outcomes,  

Impacts та обмеження для  їх використання 

12.  Опишіть мету та завдання моніторингу проектів та програм 

13. Опишіть основні  методи та інструменти моніторингу  

14.  Опишіть основні етапи проведення оцінки 

15.  Опишіть основні правила розробки індикаторів 

16.  Опишіть первинні та вторинні дані. Наведіть приклади їх 

використання 

17.  Основні вимоги до якості даних та способи їх забезпечення 

18.  Основні функції моніторингу та оцінювання 

19.  Охарактеризуйте кількісні методи оцінювання 

20. Охарактеризуйте якісні методи оцінювання 

21.  Суть теорії змін та її значення для оцінювання програм та проектів 

22.  Схарактеризуйте дані та їх типи 

23.  Схарактеризуйте роль моніторингу в проектній діяльності 

24. Чим відрізняються моніторинг та оцінка? 

25. Чим відрізняються якісні та кількісні індикатори? Наведіть 

приклади 

26. Що таке «теорія змін» та яка її роль в оцінюванні? 

27. Що таке аналіз вихідних даних та з яких частин він складається? 

28. Що таке аудит та як він відрізняється від оцінки? 

29.  Що таке валідність та надійність даних. Як  їх можна забезпечити? 

30.  Що таке тріангуляція даних? 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

  



 

 

 

Навчально-методична картка модуля  «Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм» 

Денна форма навчання. 90 год., лекції – 12 год., практичні заняття – 12 год., самостійна робота – 50 год., підсумковий 

контроль – 6 год., семестровий контроль – 10 год. 
Модулі 1 2 3 

Назва 

модуля 

Теоретичні основи 

моніторингу та оцінки 

Класифікаційні ознаки й 

види моніторингу та оцінки 
Практикум із моніторингу та оцінювання 

К-ть балів 34 бали 32 бали 96 балів 

Лекція 1-3 4 5 6  

Теми 

лекцій 

Соціальне 

проектування: 

місце МіО в 

життєвому циклі 

проекту. 

Поняття й 

принципи МіО 

(3 бал) 

Компоненти 

моніторингу 

та оцінки (1 

бал) 

Підходи до 

класифікації 

монітрингу 

(1 бал) 

Підходи до 

класифікації 

оцінки (1 

бал) 

 

Практичні 

заняття 

   
1 2 3 4 5 6 

Теми 

практичних 

занять 

   Визначення 

цілі та сфери 

охоплення 

системи 

моніторингу 

та оцінки (11 

балів) 

План збору та 

управління 

даними. 

Тріангуляція 

даних: аналіз та 

використання 

стратегічної 

інформації (11 

балів) 

Визначення 

інформаційних 

потреб та 

очікувань 

зацікавлених 

сторін у 

моніторингу та 

оцінці (11 балів) 

Скаладання 

плану 

управління 

даними (11 

балів) 

Складання 

плану 

аналізу 

даних (11 

балів) 

Планування 

звітності та 

використання 

отриманої 

інформації (11 

балів) 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота №1 

«Глосарій з монітронигу та 

оцінки соціальних проектів та 

програм» 

(5 балів) 

Самостійна робота №2 

«Планування заходів з 

моніторингу та оцінки» 

(5 балів) 

Самостійна робота №3 «Основні методи і інструменти збору даних» 

(5 балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульний контроль 1  

(25 балів) 

Модульний контроль 2 (25 

балів) 

Модульний контроль 3  

(25 балів) 

Розрахунок Розрахунок коефіцієнта: 162:100=1,62. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,62= загальна кількість балів. 

 
 

 



 

 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Богдан О.  Що варто знати про соціологію та соціальні  

дослідження" : посібник-довідник для громадських активістів та 

всіх заціквлених / О. Богдан. – К. : Дух і Літера, 2015. – 380 с.  

2. Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання / Горошко А.,  

Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В. – К. : Українська асоціація 

оцінювання, 2016. – 2–ге вид. – 56 с. 

3. Гусева Е. Г. Мониторинг и оценка проектов [Электронный ресурс] / 

Гусева Е. Г., Крылова Ю. С., Москвина А. Ю. – СПб. : ЦРНО, 2014. –  

47 с. – http://www.crno.ru/assets/files/skachat/2.pdf. 

4. Морра Імас Л. Дж. Шлях до результатів: планування та проведення 

ефективних оцінювань розвитку [Електронний ресурс] / Імас Л. Дж. 

Морра, Р. К. Ріст. – К. : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні», 2015. – 580 с. – Режим доступу : 

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/metida/2015/Road%20to%20Results%20U

A.pdf. 

5. Оценка программ: методология и практика / под ред.  

А. И. Кузьмина, Р. О. Салливан, Н. А. Кошелевой. – М. : Издательство 

«Престо-РК», 2009. – 396 с. 

Додаткова література 

1. Моніторинг та оцінка : тренінг [Електронний ресурс] / Творчий центр 

ТЦК. – К. : Творчий центр ТЦК, [б. р.]. – 47 с.  

2. Моніторинг та оцінка програм і проектів : практ. посіб. [Електронний 

ресурс] / Ольга Морозова, Ольга Варецька, Деніел Джонс та ін. – К. : 

Оранта, 2008 р. – 144 с. – Режим доступу : 

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/monitoring_reports/pdf/mon.pdf 

3. Разработка и внедрение систем мониторинга и оценки программ в 

организации : конференция «Разработка и внедрение систем 

мониторинга и оценки социальных программ» [Электронный ресурс] / 

Международная сеть "Оценка программ" (IPEN) ; Московская 

международная высшая школа бизнеса МИРБИС. – Режим доступа : 

http://ipen.evaleurasia.org/conference/2010/2010_materials/M&E_system_in

_organization_Kuzmin_Moscow.pdf 

4. Фахівець з оцінювання: стандарти оцінювання та професійні стандарти / 

Українська асоціація оцінювання. – К. : Українська асоціація 

оцінювання, 2016. – 31 с. 

5. Звіт за результатами дослідження потенціалу провайдерів соціальних 

послуг для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб для їх інтеграції 

та розвитку у громадах / Єлєнєва І., Козуб Л., Пильгун Л., Савва М., 

http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/30800224/Bogdan_SocResearch.pdf
http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/30800224/Bogdan_SocResearch.pdf
http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/30800224/Bogdan_SocResearch.pdf
http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/30800224/Bogdan_SocResearch.pdf
http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/30800224/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%20%D0%9C%D1%96%D0%9E.pdf
http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/30800224/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%20%D0%9C%D1%96%D0%9E.pdf
http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/30800224/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%20%D0%9C%D1%96%D0%9E.pdf
http://www.crno.ru/assets/files/skachat/2.pdf
http://www.aidsalliance.org.ua/ru/metida/2015/Road%20to%20Results%20UA.pdf
http://www.aidsalliance.org.ua/ru/metida/2015/Road%20to%20Results%20UA.pdf
http://docplayer.ru/245302-Ocenka-programm-metodologiya-i-praktika-pod-red-a-i-kuzmina-r-o-sallivan-n-a-koshelevoy-m-izdatelstvo-presto-rk-2009-396-s.html
http://docplayer.ru/245302-Ocenka-programm-metodologiya-i-praktika-pod-red-a-i-kuzmina-r-o-sallivan-n-a-koshelevoy-m-izdatelstvo-presto-rk-2009-396-s.html
http://docplayer.ru/245302-Ocenka-programm-metodologiya-i-praktika-pod-red-a-i-kuzmina-r-o-sallivan-n-a-koshelevoy-m-izdatelstvo-presto-rk-2009-396-s.html
http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/975771203/PA00JGZQ.pdf
http://e-learning.kubg.edu.ua/brokenfile.php#/16217/user/draft/975771203/PA00JGZQ.pdf
http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/monitoring_reports/pdf/mon.pdf
http://ipen.evaleurasia.org/conference/2010/2010_materials/M&E_system_in_organization_Kuzmin_Moscow.pdf
http://ipen.evaleurasia.org/conference/2010/2010_materials/M&E_system_in_organization_Kuzmin_Moscow.pdf
http://ipq.org.ua/ua/news/107
http://ipq.org.ua/ua/news/107
http://ipq.org.ua/ua/news/107
http://www.lhsi.org.ua/images/2016/research_IDP_ukr.pdf
http://www.lhsi.org.ua/images/2016/research_IDP_ukr.pdf
http://www.lhsi.org.ua/images/2016/research_IDP_ukr.pdf


 

 

 

Січкар О. – Київ: МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та 

здоров’я», 2016. – 39 с.  

6. Отчет о результатах исследования потребностей громад, участвующих в 

проекте «Поддержка стабилизации местных сообществ Донбасса» 

(октябрь – ноябрь 2015 г.) / М. В. Савва. - Київ: МОМ, 2016. - 104 с. 

 

8.  Додаткові ресурси (за наявності) 

 Електронний курс на сайті: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17774 

 Інтернет-джерела: 

1. Report on the Results of the Needs Assessment in the Communities Involved 

in the Project "Support to Community Stabilization in the Donbas" (October - 

November 2015).  

2. Бюджет оценивания: Презентация М. Саввы в ходе ежегодного тренинга 

Украинской ассоциации оценивания "Азбука оценивания" 2016 г. - 

Украина, Киев, 2016.  

3. Моніторинг та оцінка діяльності з покращення якості: підходи, 

результати та наступні кроки / уклад. : М. Ніколко, Н. Марченко / 

Проект USAID RESPOND. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2016.  

4. Оценка эффективности проекта с точки зрения затрат: Презентация М. 

Саввы в ходе ежегодного тренинга Украинской ассоциации оценивания 

"Азбука оценивания" 2016 г. - Украина, Киев, 2016.  

5. Пильгун Л. Завдання - головна ціль - мета: визначення термінів 

[Електронний ресурс] / Лариса Пильгун // Українська асоціація 

оцінювання. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ukreval.org/ua/.  

6. Пильгун Л. Як порозумітися замовнику оцінювання із виконавцем? // 

Експертна група "СОВА": Експертна група "СОВА": Щоденник фахівця 

з оцінювання. - 7.10.16. - Режим доступу до 

ресурсу: http://egroupsova.blogspot.com/p/blog-page_3.html 

7. Привлечение средств на выполнение проекта: Презентация М. Саввы в 

ходе ежегодного тренинга Украинской ассоциации оценивания "Азбука 

оценивания" 2016 г. - Украина, Киев, 2016. 

8. Пыльгун Л., Савва М. Типовой договор на проведение оценки – уже 

пора… // Експертна група "СОВА": Щоденник фахівця з оцінювання. - 

7.10.16. - Режим доступу до 

ресурсу: http://egroupsova.blogspot.com/2016_07_01_archive.html 

9. Стандарты оценивания и профессиональные стандарты УАО: 

Презентация М. Саввы в ходе ежегодного тренинга Украинской 

ассоциации оценивания "Азбука оценивания" 2016 г. - Украина, Киев, 

2016. 

10. Створення та впровадження на Національному рівні професійних 

стандартів діяльності фахівців з оцінювання (2015-2016). 

http://www.lhsi.org.ua/images/2016/research_IDP_ukr.pdf
http://www.lhsi.org.ua/images/2016/research_IDP_ukr.pdf
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/otchet_ocenka_potrebnostey.pdf
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/otchet_ocenka_potrebnostey.pdf
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/otchet_ocenka_potrebnostey.pdf
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17774
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoTWF5MGRYSF9KckU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoTWF5MGRYSF9KckU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoTWF5MGRYSF9KckU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoZDY3RVhia1llS28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoZDY3RVhia1llS28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoZDY3RVhia1llS28/view?usp=sharing
http://respond.org.ua/files/attachments/QI%20Monitoring%20%26%20Evaluation.pdf
http://respond.org.ua/files/attachments/QI%20Monitoring%20%26%20Evaluation.pdf
http://respond.org.ua/files/attachments/QI%20Monitoring%20%26%20Evaluation.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoMW8wQUFNR2JOSWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoMW8wQUFNR2JOSWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoMW8wQUFNR2JOSWs/view?usp=sharing
http://www.ukreval.org/ua/novini/190-zavdannya-golovnoji-tsili-meti
http://www.ukreval.org/ua/novini/190-zavdannya-golovnoji-tsili-meti
http://www.ukreval.org/ua/novini/190-zavdannya-golovnoji-tsili-meti
http://www.ukreval.org/ua/novini/190-zavdannya-golovnoji-tsili-meti
http://egroupsova.blogspot.com/p/blog-page_3.html
https://drive.google.com/file/d/0B9Ou4hWUY3RoUVZwY2hSdDlRMXc/view?usp=sharing
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