Інформація про короткотермінові курси з моніторингу та оцінювання
проектів на основі отриманих результатів
Національна академія державного управління при Президентові України (далі –
Національна академія) у рамках проекту “Розбудова спроможності з моніторингу та
оцінювання проектів в Україні” запрошує взяти участь у короткотерміновому курсі з
моніторингу та оцінювання проектів на основі отриманих результатів 20 – 24 березня
2017 року. Курс організовується за підтримки Трастового фонду з розвитку
потенціалу країн регіону Європи та Центральної Азії (ECAPDEV) Світового банку.
Курс включає загальний огляд та вступ до системи моніторингу та оцінювання,
спрямованої на досягнення результатів, з акцентом на практичне застосування
інструментів і методів. Курс охоплює основні поняття й методи моніторингу та
оцінювання, підбір показників і оцінку стратегій, визначення відповідних методів
збору та аналізу даних, інформації про результати і передової практики в управлінні
оцінюванням. Участь у короткотерміновому курсі безкоштовна.
Цілі навчання передбачають:
1) забезпечення більш чіткого розуміння учасниками того, яким чином знання
з моніторингу і оцінювання можуть покращити якість проектів розвитку;
2) навчання, як бути кращими менеджерами і замовниками оцінювання, що
проводиться іншою стороною.
Цільовою аудиторією курсу є фахівці, які беруть участь в операційних
проектах Світового банку та інших партнерів, представники інших урядових і
неурядових інституцій, які можуть отримати користь від набуття нових вмінь та
навичок з моніторингу та оцінювання для розробки і реалізації проектів.
Дата і час: 20 – 24 березня 2017 року.
Місце проведення: Національна академія державного управління при
Президентові України (м. Київ, вул. Пугачова 12/2, аудиторія 309).
Формат курсу: Курс буде включати презентації тренерів, практичні кейси,
індивідуальні та групові практичні вправи і групові презентації. Курси
викладатимуться українською мовою. Учасники курсу отримають сертифікати
Національної академії за умови відвідування 80% заходів. Організатори курсу
ґрунтуються на переконанні, що активне навчання може бути як ефективним, так і
приємним. У зв’язку з цим будуть сформовані декілька проектних груп з числа
учасників. Робота кожної групи буде залежати від усіх її членів, тому відсутність
одного члена групи, швидше за все, буде мати негативні наслідки для всієї групи.
Таким чином, важливо бути присутнім у всі дні і приходити вчасно на кожну сесію.
Учасників просять і закликають активно готуватись і ставити питання тренерам.
Відбір учасників курсу здійснюється на основі оцінки мотиваційних листів, а
також належності до цільової аудиторії. Для участі у відборі прохання надсилати до
6 березня 2017 року мотиваційні листи (із зазначенням організації, яку Ви
представляєте, контактної інформації та зацікавленості у питаннях моніторингу та
оцінювання) координатору з Національної академії Наталії Балдич.
Контактна інформація: Наталія Балдич, тел.: (044) 456 93 57; (067) 813 58 73;
(066) 500 14 30 е-mail: nataliia.baldych@gmail.com.

Програма короткотермінового курсу з моніторингу та оцінювання
проектів на основі отриманих результатів
День 1: 20 березня 2017 року, понеділок
9:30 – 10:00
Реєстрація, адміністративні заходи
10:00 – 10:15
Вітальні слова представників Національної академії
10:15 – 10:45
Знайомство з учасниками, виявлення очікувань учасників
Сесія 1: Вступ до моніторингу та оцінювання на основі
10:45 – 11:15
отриманих результатів
11:15 – 11:35
Перерва
Продовження сесії 1: Вступ до моніторингу та
11:35 – 12:05
оцінювання на основі отриманих результатів
12:05 – 13:00
Сесія 2: Причинно-наслідкові зв’язки та структура
13:00 – 13:40
Перерва
Продовження сесії 2: Причинно-наслідкові зв’язки та
13:40 – 15:00
структура
15:00 – 15:20
Перерва
Групова вправа і презентації щодо причинно-наслідкових
15:20 – 16:45
зв’язків
Підбиття підсумків першого дня, обмін враженнями,
16:45 – 17:00
запитання, відповіді
День 2: 21 березня 2017 року, вівторок
9:30 – 9:45
Реєстрація, адміністративні заходи
9:45 – 11:15
Сесія 3: Індикатори (показники)
11:15 – 11:35
Перерва
11:35 – 13:00
Групова вправа щодо індикаторів (показників)
13:00 – 13:40
Перерва
13:40 – 15:00
Сесія 4: Концепції оцінювання
15:00 – 15:20
Перерва
15:20 – 15:45
Продовження сесії 4: Концепції оцінювання
15:45 – 16:30
Групова вправа щодо концепцій оцінювання
Підбиття підсумків другого дня, обмін враженнями,
16:30 – 16:45
запитання, відповіді
День 3: 22 березня 2017 року, середа
9:30 – 9:45
Реєстрація, адміністративні заходи
9:45 – 11:15
Сесія 5: Збір даних
11:15 – 11:35
Перерва
11:35 – 12:00
Продовження сесії 5: Збір даних
12:00 – 13:00
Групова вправа щодо збору даних
13:00 – 13:40
Перерва
13:40 – 14:30
Продовження групової вправи щодо збору даних
14:30 – 15:00
Сесія 6: Вибірка
15:00 – 15:20
Перерва

15:20 – 16:30
16:30 – 16:45

Продовження сесії 6: Вибірка
Підбиття підсумків третього дня, обмін враженнями,
запитання, відповіді

День 4: 23 березня 2017 року, четвер
9:30 – 9:45
Реєстрація, адміністративні заходи
9:45 – 11:15
Сесія 7: Вступ до аналізу даних
11:15 – 11:35
Перерва
11:35 – 13:00
Сесія 8: Звітність на основі отриманих результатів
13:00 – 13:40
Перерва
13:40 – 14:00
Групова вправа щодо вибірки та опитувань
14:00 – 15:00
Групова вправа щодо аналізу даних
15:00 – 15:20
Перерва
15:20 – 16:30
Продовження групової вправи щодо аналізу даних
Підбиття підсумків четвертого дня, обмін враженнями,
16:30 – 16:45
запитання, відповіді
День 5: 24 березня 2017 року, п’ятниця
9:30 – 9:45
Реєстрація, адміністративні заходи
Групова вправа щодо підготовки звітності на основі
9:45 – 11:15
результатів
11:15 – 11:35
Перерва
Сесія 9: Управління процесами оцінювання на основі
11:35 – 13:15
отриманих результатів
13:15 – 13:30
Оцінка учасниками (заповнення анкет)
13:30 – 14:00
Заключне слово, вручення сертифікатів учасникам
14:00 – 14:30
Перерва, закриття курсу

