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Програма іспиту з дисципліни 
«Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм з практикумом» 

1 курс 
Спеціальність «Соціальна робота» 

Освітня програма «Моніторинг і оцінка соціальних програм» 
Форма проведення: тестування на платформі:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20966 
Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість балів: 40 
Критерії оцінювання: тестові завдання – правильність відповіді на питання; теоретико-
практичне завдання – чіткість, повнота та розгорнутись відповіді, визначення основних 
понять; творче осмислення набутих теоретичних знань, уміння використовувати 
теоретичні знання під час практичних завдань; практичне завдання – технологічна та 
методична грамотність, точність виконання практичного завдання. Екзамен складається 
із двох частин: тестового та практичного завдання.  
Загальна максимальна кількість балів (40 балів) визначається сумою балів, отриманих 
за першу (тест, 20 балів) та другу (письмове завдання, 20 балів) частини екзамену. 
Оцінка за іспит виставляється автоматично програмою ADTester в електронному курсі 
на платформі https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20966 

Орієнтовний перелік питань: 
І. Теоретичні завдання: 
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. Назвіть джерела даних, необхідних для проведення моніторингу 
5. Назвіть основні етапи реалізації програм та проектів 
6. Назвіть основні інструменти збору даних, опишіть їх особливості 
7. Назвіть основні кроки моніторингової діяльності 
8. Назвіть основні міжнародні та національні організації, що
 займаються розвитком моніторингу та оцінки 
9. Назвіть та дайте визначення основних елементів теорії змін 
10. Опишіть індикатори, придатні для вимірювання Outputs, Outcomes, Impacts та 
обмеження для  їх використання 
11. Опишіть мету та завдання моніторингу проектів та програм 
12. Опишіть основні методи та інструменти моніторингу 
13. Опишіть основні етапи проведення оцінки 



14. Опишіть основні правила розробки індикаторів 
15. Опишіть первинні та вторинні дані. Наведіть приклади їх використання 
16. Основні вимоги до якості даних та способи їх забезпечення 
17. Основні функції моніторингу та оцінювання 
18. Охарактеризуйте кількісні методи оцінювання 
19. Охарактеризуйте якісні методи оцінювання 
20. Поясніть суть теорії змін та її значення для оцінювання програм та проектів 
21. Поясніть, до яких сфер діяльності програми/проекту надає інформацію оцінка 
22. Поясніть, чим відрізняються моніторинг та оцінка 
23. Поясніть, чим відрізняються якісні та кількісні індикатори. Наведіть приклади 
24. Поясніть, що таке «теорія змін» та яка її роль в оцінюванні 
25. Поясніть, що таке аналіз вихідних даних та з яких частин він складається 
26. Поясніть, що таке аудит та як він відрізняється від оцінки 
27. Поясніть, що таке валідність та надійність даних. Як їх можна забезпечити 
28. Поясніть, що таке тріангуляція даних 
29. Схарактеризуйте дані та їх типи 
30. Схарактеризуйте роль моніторингу в проектній діяльності ІІ. Завдання 
практичного характеру: 
Розробіть план моніторингу соціального проекту: 
План моніторингу соціального проекту «Назва проекту»: 
 
Завдання Результат Індикатор Джерело 

інформації 
Періодичність 
збору/аналізу 

Відповідальний Користувачі 
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