


Центр евалюації 

науково-освітніх та 
соціальних 

програм



«Центр евалюації науково-освітніх та 
соціальних програм» - громадська 

організація із фахівців у галузі соціальних наук та 
адміністрування, заснована у 2008 р. (Київ, 

Україна)



Завдання Центру:
- підготовка, оцінка і супровід науково-освітніх та соціальних програм, а
також дослідницьких проектів, які фінансуються за рахунок державних і
спонсорських коштів;

- формування евалюаційної культури в Україні;

- проведення досліджень у сфері евалюації, навчання, підготовки
магістерських програм та консультування дослідницьких проектів;

- супровід здобуття магістерського та докторського («Ph.D.») ступенів у
зарубіжних університетах;

- розробка пілотних магістерських програм у соціальних науках та
адмініструванні;

- організація навчань, курсів, тренінгів для менеджерів програм та
проектів, науково-практичних семінарів, конференцій, «круглих столів»;

- консультування щодо публікацій у європейських та американських
наукових виданнях.



Інформаційні ресурси

•Науковий журнал «Евалюація: наукові, освітні, 
соціальні проекти» (заснований Центром у 2015 р.) 

•Сайт: http://evaluation.com.ua

•Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/Центр-

евалюації-науково-освітніх-та-соціальних-програм



Випуск 2



Проект у співпраці з Міністерством житлово-

комунального господарства 

• «Адміністративний менеджмент ОСББ» (2009)

Зреалізовані проекти



Проекти
у співпраці з Київською міською державною адміністрацією

•Семінари «Національні меншини у міському просторі Києва»

(2011-2012)

• «Підготовка волонтерів Євро-2012»

Навчально-методичний посібник
«Основи волонтерської діяльності 
в міжнародному спорті» (2012)



Семінари 
з евалюаційної культури



«Евалюація освітнього простору» (2014)

• Ініціювання процесу формування евалюаційної культури в
Україні як чинника у визначенні цінності наукових та
освітніх програм і проектів, які пропонуються для
виконання в Україні, а також окреслення ролі евалюації у
демократизації освітнього простору України

• Комплекс «Гарт» Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі 
Українки (озеро Світязь, Волинська область)



У співпраці з:
• Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки

(Луцьк, Україна)
• Інститутом соціології, психології та соціальних комунікацій Національного

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)
• Міжнародною дослідницькою групою «Ягеллонські культурні студії

(Jagiellonian Cultural Studies)», (Краків, Польща)
• Collegium Civitas (Варшава, Польща)
Учасники з: Варшави, Донецька, Дрогобича, Києва, Козина, Кракова, Ломжі,

Луцька, Львова, Переяслава-Хмельницького, Риги, Франкфурта-на-Майні,
Харкова, Шацька

Майстер-класи:
• «Наукові і практичні вартості евалюації», Лєшек Корпоровіч, Краків
• «Від початкового до кваліфікованого рівня на ринку праці в Європі – шанс

просування у повному смислі слів: професійно, персонально,
інтелектуально», Морітц Гунцінгер, Франкфурт-на-Майні

• «Як успішно робити публічний журнал», Міхаель Руісс, Франкфурт-на-Майні



«Евалюація науково-освітніх програм 
для національних меншин» (2015)

• Стан функціонування науково-освітніх програм для національних меншин на
рівні середньої школи України, обговорення необхідності підготовки
бакалаврських та магістерських програм з історії та культури
національних меншин, методологічні підходи до вибудовування та супроводу
цих програм, межі адаптації зарубіжного досвіду в Україні

• м. Київ (Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова),
• м. Переяслав-Хмельницький (ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди»)



У співпраці з:
• ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди» (Переяслав-Хмельницький, Україна)
• Інститутом соціології, психології та соціальних комунікацій

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ,
Україна)

• Міжнародною дослідницькою групою «Ягеллонські культурні студії
(Jagiellonian Cultural Studies)» (Краків, Польща)

• Науковою етносоціологічною школою професора Володимира Євтуха
(Київ, Україна)

• Факультетом педагогіки, психології та мистецтв Латвійського
університету (Рига, Латвія)

Учасники з: Б’ялистока, Варшави, Дрогобича, Києва, Кракова, Луцька,
Львова, Нью-Йорка, Переяслава-Хмельницького, Риги, Сімферополя,
Франкфурта-на-Майні, Харкова, Чернівців

Майстер-класи:
• «Локальні етнокультурні традиції», Ольга Стрілець, Переяслав-

Хмельницький
• «Ляльки-мотанки», Ольга Шкира, Переяслав-Хмельницький



Чинні проекти



Лекції контекстуальних експертів

Функціонування незалежних сімейних сервісних 
центрів

• Проф. Міхаель Рюммеляйн, Цюріх, Швейцарія (2015)



Лекція-презентація 

•Доц. Максим Колесніченко, 

НПУ імені М.П. Драгоманова,

Київ, Україна (2015)

Курс юного патріота



Sapere аude – Критичне мислення в Університеті

•Проф. Занда Рубене, Латвійський університет,

Рига, Латвія (2016)



Підготовка фахівців-соціологів: обмін досвідом

•Спікер проф. Олоф Нільсон, Університет Лунду, Лунд, 
Швеція (2016)

Дискусійний форум



Наукова етносоціологічна школа
професора Володимира Євтуха

 І засідання «Установча сесія», Київ (2011)

 ІІ засідання «Диверсифікація етнічностей у Криму:
компоненти, структурування, взаємодія», Ялта (2012)

 III session «Ethnicity in the Framework of Intercultural
Communication», Kraków (2012)

 IV засідання «Етнічність і педагогіка», Рига (2012)

V засідання «Етнічність у діаспорних спільнотах»,
Чернівці-Сучава (2013)

VІ засідання «Щорічна сесія», Київ (2014)

VІІ засідання «Дослідження етнічності в Україні: історія,
сучасний стан та перспективи», Київ (2016)



Етноенциклопедія –

науково-освітній інтернет-проект
Поширення знання про етнічність – складний, комплексний феномен у

суспільному розвиткові багатьох країн сучасного світу, з формуванням
адекватної уяви про явище етнічності й відтворенням його ролі у світі
узагалі та його впливу на розвиток життєдіяльності конкретної людини і
людських спільнот



«Малі міста – великі традиції» –
історико-культурний проект

• «Локальні ідентичності українських міст у контексті
освітніх практик», Умань-Немирів-Тульчин (2016)

• «Identities of Central-Eastern European Nations»,
Дрогобич-Трускавець-Хирів (2016)



 Конференція «Етносоціологічний та епістемологічний дискурс у 
науковому просторі», Київ (2013) 

 Conference «Contemporary Educational Challenges», Lublin (2015)
 Conference «Contemporary Problems of Social Change: Polish and 

Ukrainian Experience», Кyiv (2015)
 Конференція «Identities of Central-Eastern European Nations»,

Львів-Хирів (2016)

«Регіональні та локальні 
ідентичності» –

українсько-польський 
дослідницький проект



Публікації 
за матеріалами конференції:



Публікації 
за матеріалами конференції:



Чернігів (2016)
• Проведено у співпраці з Інститутом історії, етнології та 

правознавства імені О.М.Лазаревського Чернігівського 
національного педагогічного університету імені 
Т.Г. Шевченка та залученим експертом соціологічних 
досліджень Іриною Бекешкіною

Етнокультурні практики



Щорічний світовий конгрес Асоціації дослідження
національностей, Нью-Йорк, США (2012-2013)

Другий Форум Асоціації ректорів педагогічних університетів
Європи, Франкфурт-на-Майні, Німеччина (2013)

Презентація «Майдан нашого серця». Політична лінгвістика,
Варшава, Польща (2014)

Економічний форум. Сесія «Українська діаспора: добрі і
погані долі», Криниця-Здруй, Польща (2015)

Презентація Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки у Міжнародному діловому
центрі м.Франкфурта-на-Майні, Німеччина (2015)

Áктори Центру у міжнародних активностях



Засідання дискусійного Клубу підприємців Баден-Бадена –
Німеччина, Київ (2016)

Дискусія з актуальних питань історичного розвитку, 
Литовський університет освітніх наук, Вільнюс, Литва (2016)

Конференція «Освітня політика в мультикультурних 
суспільствах, що розвиваються», Б’ялисток, Польща (2016) 

Конференція «Культурна безпека: регіональний вимір», 
Ломжа, Польща (2016)

Міжнародний проект «V-Dem», Гетеборг, Швеція (постійно)

Áктори Центру у міжнародних активностях



Ми співпрацюємо:
 Вища школа агробізнесу в Ломжі (Ломжа, Польща)
 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди» (Переяслав-Хмельницький, Україна)
 Інститут саморозвитку людини «Самріті» (Київ, Україна)
 Латвійський університет (Рига, Латвія)
 Литовський університет освітніх наук (Вільнюс, Литва)
 Міжнародна дослідницька група «Ягеллонські культурні студії»

(Краків, Польща)
 Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені

М.П. Драгоманова (Київ, Україна)
 Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)
 Польське евалюаційне товариство (Варшава, Польща)
 Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Сучава, Румунія)



Ми співпрацюємо:
 Східноєвропейський колегіум (Хирів, Україна)
 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

(Луцьк, Україна)
• Уманський національний університет садівництва (Умань, Україна)
• Університет в Б’ялистоці (Б’ялисток, Польща)
• Університет Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща)
• Університет Південної Данії (Одензе, Данія)
• Університет прикладних наук (Франкфурт-на-Майні, Німеччина)
• Фонд «Демократичні ініціативи» (Київ, Україна)
• Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковичa

(Чернівці, Україна)
• Чернігівський національний педагогічний університет імені

Т.Г.Шевченка (Чернігів, Україна)
• Ягеллонський університет (Краків, Польща)
• Collegium Civitas (Варшава, Польща)



ПЕРСПЕКТИВИ 2016-2017
 Консультації докторантам Факультету педагогіки, психології та

мистецтв Латвійського університету «Етнокультурні аспекти у
соціально-педагогічних дослідженнях»

 Етнорелігійні практики: Рівне-Острог

 Традиції м. Ломжа в культурній історії Польщі «Акторка Ханка Бєліцка
– мобілізатор слави Ломжі»

 Презентація книги професора Володимира Євтуха «New York, New
York – The Only Place To Be: Етносоціологічні есеї»

 Презентація проекту «Культурна безпека в турбулентних ситуаціях»

 Презентація концепції проекту «Платформа Академічного
Університету Соціальних Знань»

 Презентація концепту контекстуального підручника «Етносоціологія»

 Проведення організаційної сесії «Міжнародного науково-освітнього
форуму»



Проведення семінарів-практик:
 Легенди про інтеграцію українських освітніх та наукових практик у
європейський науково-освітній простір
 Наукові школи: структурування, реалії, міфи
 Sapere aude! Критичне мислення у навчальному процесі в університеті
 Етнічні аспекти родинно-сімейного виховання: українські та світові

практики
 Підготовка науково-освітніх проектів за часткового фінансування

Європейського Союзу
 Творення наукових праць
 From teaching to learning: від навчати до вчити
Міжкультурна освіта

Розробка «Концепції магістерських програм очно-дистанційного
навчання: соціальні і гуманітарні галузі знань»

ПЕРСПЕКТИВИ 2016-2017



Команда
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА

Володимир Євтух (Київ, Україна)

очільник

Олексій Задоєнко (Київ, Україна)

юридичний супровід

Сергій Сабадаш (Київ, Україна)

адміністративні справи

Юлія Сюсель (Київ, Україна)

тім менеджер



Команда
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА

Руслан Фірсов (Київ, Україна)

мобільна логістика

Світлана Цилюрик (Київ, Україна)

івентний менеджер



Команда
ІНФОРМАЦІЙНА ТА PR-ПІДТРИМКА 

Костянтин Коган (Нью Йорк, США)

соціальні комунікації

Олександр Коротич (Київ, Україна)

управління проектами та програмами 



Команда
ІНФОРМАЦІЙНА ТА PR-ПІДТРИМКА 

Людмила Савенкова (Київ, Україна)

інформаційні ресурси

Сергій Штепа (Київ, Україна)

маркетинг та соціологічні проекти

Міхаель Руісс (Франфурт-на-Майні, Німеччина)

міжнародні медіа-комунікації



Команда
КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕКСПЕРТИ

Рудіте Андерсоне (Рига, Латвія)

освіта дорослих

Ірина Бекешкіна (Київ, Україна)

політична та електоральна соціологія

Домінік Буше (Одензе, Данія)

менеджмент маркетингу

Едгард Рой Він (Констанц, Німеччина)

соціальні програми



Команда
КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕКСПЕРТИ

Олександр Золотухін (Київ, Україна)

локальні проекти

Марія Каплун (Харків, Україна)

теорія евалюації

Ганна Кісла (Київ, Україна)

міжнародний проект «Малі міста – великі традиції»

Байба Кальке - доктор педагогічних наук, професор
Латвійського університету (Рига, Латвія)



Команда
КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕКСПЕРТИ

Наталія Коваліско (Львів, Україна)

освітні та наукові програми

Максим Колесніченко (Київ, Україна)

експерт-практик 

з соціально-психологічних дисфункцій

Лєшек Корпоровіч (Краків, Польща)

евалюаційні проекти, 

теорія та практика евалюації

Дорота Місеюк (Б’ялисток, Польща)

мультикультурна освіта



Команда
КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕКСПЕРТИ

Лариса Полівко (Київ, Україна)

соціальні проекти

Сергій Рик (Переяслав-Хмельницький, Україна)

наукові програми

Луція Рутка (Рига, Латвія)

освітні програми

Занда Рубене - доктор педагогічних наук, професор
Латвійського університету (Рига, Латвія)



Команда
КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕКСПЕРТИ

Світлана Солов’яненко (Козин, Україна)

арт-консультування

Геннадій Ставицький (Київ, Україна)

міжнародне партнерство

Лариса Хижняк (Харків, Україна)

освітні та наукові програми



Команда
КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕКСПЕРТИ

Олександр Цвєтков (Київ, Україна)

транспарентність міжнародних комунікацій

Галина Щерба (Львів, Україна)

етнокультурні практики

Сільвія Яскула (Ломжа, Польща) 

міжнародні освітні проекти



Контакти:
• Сайт: http://evaluation.com.ua/                

• Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/Центр-

евалюації-науково-освітніх-та-соціальних-програм

• E-mail: evaluation.com.ua@gmail.com

• Координатори:

E-mail: tms20082008@ukr.net Юлія Сюсель 

E-mail: oleg_golec@ukr.net Олег Голець
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