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 ПЛАТФОРМА ОДНОДУМЦІВ: Пріоритет №1  
 

• Facebook сторінка УАО (на 22 листопада 2016 р. - 394 прихильників) 

https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/  

• Офіційних членів – 23 (ті, хто зробили членські внески в 2016 р.)  

• Діючий сайт УАО www.ukreval.org (А. Рішко), 

• Сайт проекту www.evalprof.org.ua (Л. Пильгун) 

• Електронна інформаційна розсилка УАО - 168 користувачів (Т. 

Нарчинська) 

• Робочі зустрічі УАО (6) 

• Засідання Правління (3) 

 

https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety
https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/
http://www.ukreval.org/
http://www.evalprof.org.ua/


                      СПІЛЬНОТА ЛЮДЕЙ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ У РОЗВИТКУ 
ОЦІНЮВАННЯ: Пріоритет №2  

 

 

 Відеоконференція «Міжнародний досвід професіоналізації оцінювання 

політик, програм і проектів» (28 січня 2016, Київ). 

 Школа для лідерів національних асоціацій в галузі оцінювання (2-3 

березня 2016, Алмати). 

 Представники УАО взяли участь у ряді конференцій: VIII Міжнародній 

конференції Українського форуму благодійників «Стратегічна 

філантропія: мистецтво змінювати світ» (25 лютого 2016, Київ),  

 



                      СПІЛЬНОТА ЛЮДЕЙ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ У РОЗВИТКУ 
ОЦІНЮВАННЯ: Пріоритет №2  

 
 

Тренінг «Абетка оцінювання», травень-червень 2016 р.  

На фото – викладачі (УАО) та учасники тренінгу (представники НУО та 

державного сектору). 

 



              СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ ТА       
                     ПРАКТИКИ ОЦІНЮВАННЯ: Пріоритет №3 

 

•Розробка професійних стандартів оцінювання 

•Публікація 2-ї редакції Глосарю термінів МіО (2016) 

•Запуск сайту http://evalprof.org.ua/ (в рамках проекту EvalPartners) 

•Підготовано 6 публікацій з тематики оцінювання (Савва, Пильгун, 
Яценко, Кравчук) 

•Виступ на «Громадському радіо» (Кравчук) 

•Дискусія з питань децентралізації на телевізійному інтернет-каналі ТБ-
7, 21 жовтня 2016 (Савва) 

•Створення і початок роботи групи із дослідження Закону України про 
соціальний аудит (Мазурик) 

•Старт університетського дослідження "Що є в законах України про 
соціальний аудит, моніторинг, оцінку, експертизу" (Мазурик) 

 

http://evalprof.org.ua/


                                    СПРИЯННЯ ЗАСТОСУВАННЮ ОЦІНЮВАННЯ В ЯКОСТІ  
                 МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ: Пріоритет №4 

 

• Офіційне звернення Української асоціації оцінювання до 

Адміністрації Президента України щодо сприяння розвитку ініціатив 

моніторингу та оцініювання в Україні 

 

• Экспертиза моніторингу та оцінювання  результативності реалізації 

державної регіональної політики (Савва, Пильгун) 

 

• Экспертиза національного рейтингу благодійних організацій 

(Щетиніна) 

 



РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ:  

Пріоритет №5 

 

• Участь української делегації у XXIV щорічній конференції з 

державного управління NISPAсee у м. Загреб, Хорватія (19-21 травня 

2016, Кравчук) 

• Участь у конференції European Evaluation Society (28-30 вересня 2016; 

Кравчук, Рішко-Порческу) 

• Участь у Першій міжнародній віртуальній конференції спільноти 

EvalYouth «Building Bridges to Evaluation Practice» (2 грудня 2016; 

Рішко-Порческу, Нарчинська) 
 

• Сесія стратегічного планування  

Євразійського альянсу  

національних асоціацій  

в галузі оцінювання (березень 2016) 



                  СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ  
                                               ТА НАВЧАННЮ УЧАСНИКІВ УАО: Пріоритет №6 

 

• Організовано та проведено сесію зі стратегічного планування 

розвитку УАО (26-27 лютого 2016, Київ) 

• Представники УАО взяли участь у «Літній школі з моніторингу та 

оцінки для викладачів вищих навчальних закладів» (11-22 липня 2016,  

Львів). 

 



РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ  
МІСІЇ, ЦІЛЕЙ ТА  ЗАВДАНЬ УАО: Пріоритет №8  

  
 

• Розробили та подали на конкурс 5 проектів; 

• Виграли 2 проекти (ISAR, Евразійський Альянс); 

• Розробили положення про конфлікт інтересів (Рижков, 

Мірошниченко); 

• Допрацювали Статут УАО у зв’язку із змінами 

законодавства (Рижков) 

 



              Не виконали із запланованого 

 на 2016 р.: 

• Розробка бізнес-моделі УАО 

• Формування бази даних національных експертів  

• Проведення Національної конференції з 

оцінювання 

Найближчі плани на 2017 рік: 

• Перереєстрація організації 

• Участь у заходах проекту METIDA (січень) 

• Участь у роботі школи Евразійського Альянсу 

(травень) 



Разом до прийняття ефективних рішень!  

https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/ 

www.ukreval.org  

http://evalprof.org.ua/  

ukrevaluation@gmail.com  
 

https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/
https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/
https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/
http://www.ukreval.org/
http://evalprof.org.ua/
http://evalprof.org.ua/
mailto:ukrevaluation@gmail.com

