
Склярова Ірина Анатоліївна
Контактні дані

Моб. тел.: +38(067)62-177-36

Ел. скриня: ir.skliarova@gmail.com

Особисті дані
Дата народження: 27 травня 1992 р.

Освіта
Жовтень 2017 р. - нині
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка (КНУ ім. Шевченка), 054 «Соціологія»,
аспірантка.
2014 – 2015 рр.
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна (ХНУ ім. В.Н.Каразіна),
«Соціологія», магістерка.
2010  - 2014 рр.
Донецький державний університет управління (ДонДУУ), «Соціологія», бакалавр.

Досвід роботи
Липень 2021 р. - нині
Благодійний фонд “ВПЛИВ”
Посада: молодша менеджерка проєктів та програм.
Обов’язки: супровід моніторингу та оцінки проєктів та програм.
Травень 2018 р. - червень 2021 р.
Кафедра соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Посада: старша лаборантка.
Обов’язки: забезпечення безперервної роботи кафедри, документообігу, допомога в
організації навчального процесу.
Квітень – жовтень 2017 р.
НДЛ культури лідерства Київського університету ім. Бориса Грінченка
Посада: молодша наукова співробітниця.
Обов'язки: проведення соціологічних досліджень, підготовка звітів досліджень, підготовка
грантових пропозицій.

Участь в дослідницьких проєктах та програмах
Листопад 2021 р. - Фінальне оцінювання дворічної програми Фонду “Східна Європа” із
впровадження соціального шкільного підприємництва.
Травень 2020 р. - нині - Оцінювання ефективності діяльності проєктів програми “Жити на
рівних”, зовнішня консультантка.
Квітень-червень 2019 р. - “Оцінювання соціального ефекту діяльності центрів реабілітації
“Самотужка”, менеджерка.
Липень-вересень 2019 р. - “Оцінка якості надання послуг судів м. Києва”, контролерка
інтерв’юерів.
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Громадська активність
Грудень 2018 р. - нині
ГО “Українська асоціація оцінювання” (м. Київ), членкиня.
Січень 2018 р. - нині
ГО “Центр соціального аудиту” (м. Київ), членкиня
Липень 2017 р. - нині
ГО “Соціологічна асоціація України”, членкиня.

Навички
Володіння мовами
Українська (рідна мова, ділове мовлення).
Російська (рідна мова, ділове мовлення).
Англійська (В1, ділове мовлення).
Володіння програмами
MS Office, Outlook, LibreOffice, SPSS Statistics, SurveyMonkey, навички роботи з додатками
Google,
Професійні навички
Підготовка та проведення моніторингу та оцінювання проєктів та програм.
Розробка якісних та кількісних соціологічних досліджень.
Збір та аналіз первинної та вторинної інформації.
Підготовка та проведення інтерв'ю, масових опитувань, фокус-груп.
Адміністрування та контент-менеджмент соціальних мереж.


