
 
 

 

 
 

 
Програма Щорічної конференції Української асоціації оцінювання  

«Чому без моніторингу та оцінювання неможливо побудувати якісну 
політику» 

 
https://us06web.zoom.us/j/8132531022 
 

14 грудня 2021 року  

15.00 – 15.15 Відкриття конференції 

15.15 – 15.45 
 
 

Ключова доповідь «Незалежне оцінювання 
інвестиційних проектів і діяльності міжнародних 
фінансових організацій (МФО): як бути корисним і 
впливовим» 

Ольга Мрінська, в.о. директора Незалежного 
Департаменту Оцінювання Європейського 

 

Секція 1. МіО в 
державному секторі 
 
15.45 – 17.45 
 
Модератори секції:  
Михайло Савва, член 
Правління УАО, кандидат 
соціологічних наук,  
доктор політичних наук, 
професор,  незалежний 
консультант та тренер з 
оцінювання програм і 
проектів,  
Голова правління 
громадської організації 
"Експертна група «Сова» 

 
Ольга Красовська, 
незалежний фахівець з 
оцінювання, 

Виступи (регламент виступу 10 хв): 

 Моніторинг та оцінювання в державному секторі, Павло 
Онищенко Міністерство економіки України  

  Проблеми МіО в державному секторі, Лариса Пильгун, 
Українська асоціація оцінювання, Експертна група «СОВА» 

 Оцінювання успішності комунікативної діяльності органів 
влади, (Performance Evaluation of Government 
Communication) Олександр Кілієвич Навчально-науковий 
інститут публічного управління та державної служби 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 Чому без моніторингу та оцінки складно забезпечити 
місцевий розвиток? Руслан Рохов, PGR Consulting Group LLC 

 Індикатори ЦСР для моніторингу діяльності громад і 
територій, Андрій Гінкул, ГО "Центр реформ та місцевого 
розвитку" 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/8132531022


 
 

Голова Правління 
Української Асоціації 
Оцінювання 
 

 Впровадження моніторингу і оцінювання програм та 
проєктів розвитку в секторі безпеки і оборони, Сергій 
Ясенко, Іван Ткач, Людмила Нефьодова, Національний 
університет оборони ім. Івана Черняховського 

 Оцінювання державних цільових програм, Віктор 
Дихановський, Дослідний інститут озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України 

 Оцінка регулюючого впливу як способу обґрунтування 
обов'язкових вимог у державному управлінні, Антон 
Дідікін, Фонд СЕЦ «Модернізація», Legal Consulting 
Community Ltd 

 Проблеми моніторингу Державної програми з протидії 
торгівлі людьми ,Ольга Швед, Київський Університет їм. 
Грінченка  
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Секція 2. Політика в 
сфері захисту дітей 

 
15.00 – 17.00 
 
Модератор секції – Лариса 
Пильгун, незалежний 
фахівець з оцінювання, 
член Правління Української 
асоціації оцінювання, заст. 
голови правління 
Експертної групи «СОВА», 
pylgunlv@gmail.com    

 

Презентація проекту Етичного  кодексу оцінювання 
соціальних програм, проектів і послуг у сфері дитинства, 
Лариса Пильгун, Українська асоціація оцінювання, 
Експертна група «СОВА» 

Відкрите обговорення 
 

Секція 3. МіО в 
соціальний сфері 

17.00 – 19.00 

Модератор секції – 
Ярослава Колобова, член 
Правління Української 
Асоціації Оцінювання, 
директор Київського 
міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

Ключові доповіді: 

 МіО як складова розвитку соціальної роботи в 

громаді», Колобова Ярослава, Київський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 Оцінювання державних соціальних послуг, 

Кондратенко Дмитро, Українська асоціація оцінювання 

Відкрите обговорення 
 

 
  

mailto:pylgunlv@gmail.com


 
 
 

16 грудня 2021 року  

Секція 4. МіО в освіті 

16.00 – 18.00 

 

Модератор секції – Олег 
Мазурик, доктор 
соціологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри 
соціальних структур та 
соціальних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, 
oleg.mazuryk61@gmail.com  

 Підготовка фахівців з оцінювання в Україні: потреби та 
можливості, Мазурик Олег, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

 Виваженість моніторингу і методична доцільність 
оцінювання якості освіти в контексті дослідницького 
навчання: результати експериментального дослідження, 
Гриб'юк Олена, Clever / ISTU/ IITLT NAESU 

 Оцінювання якості освіти. економічні підходи, Ковтунець 
Володимир, Національне агентство кваліфікацій 

 Досвід підготовки студентів спеціальності "соціальна 
робота" до моніторингу та оцінювання в Київському 
університеті імені Бориса Грінченка, Лях Тетяна, Київський 
університет імені Бориса Грінченка 

 Особливості застосування засобів моніторингу та 
оцінювання в процесі інклюзивного навчання,  Скрипник 
Тетяна  

 Моніторинг та оцінювання як засіб забезпечення якості 
підготовки фахівців у фаховому коледжі, Кошіль Оксана, 
Фаховий коледж "Універсум" 

 Знання з МІО як складові професійної підготовки 
соціологів, Пиголенко Ігор, КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 Уроки, отримані під час оцінювання освітніх проектів, 
Пильгун Лариса, Українська асоціація оцінювання  

17 грудня (закритий захід для членів УАО) 

16.00 – 18.00 Секція 5. Методологія МіО (окреме Zoom посилання) 

18 грудня (закритий захід для членів УАО) 

11.00 – 17.00 Загальні збори та стратегічна сесія УАО (окреме Zoom 
посилання) 
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