
 

 
 
 

 
 
 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ СУПЕРВАЙЗЕРІВ 
 
 

“Проведення опитування учасників судових проваджень з використанням карток 
громадянського звітування (КГЗ)” 

 
 

13 березня 2019 року 
Одеса, Україна 
вул. Сонячна, 5 

 
Малий конференц-зал бізнес-центру “Сонячний” 

 
 

Завдання заходу:  

❖ Загальний огляд методології опитування з використанням карток громадянського 
звітування (КГЗ) 

❖ Ознайомлення представники судів, відповідальних за контроль при проведенні інтерв'ю, з 
інструментарієм опитування 

❖ Ознайомлення з підходами щодо перевірки якості проведення інтерв’ю 
 
 
 

Учасники: 
❖ Представники судів Одеської та Миколаївської областей 
❖ Експерт-соціолог 
❖ Представники громадської організації “Міжнародна фундація розвитку” 

 
 
  

   
ПРОГРАМА 

 “НОВЕ ПРАВОСУДДЯ” 
ДЕРЖАВНА СУДОВА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

УКРАЇНИ 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ 

РОЗВИТКУ” 



Короткий опис заходу: 
 
Навчання представників судів Одеської та Миколаївської областей, які будуть здійснювати 
контроль за проведенням опитування, включає в себе загальний огляд методології опитування з 
використанням КГЗ, їх ознайомлення з метою дослідження та їхньої ролі у ньому в якості 
супервайзерів. В рамках заходу буде проведено детальний огляд функціональних обов’язків 
супервайзера та підходів щодо контролю якості проведення опитування. 
Доповідачі:   Яценко Микола, експерт-соціолог.  
                      Ізовіта Андрій, керівник проекту “Опитування учасників судових проваджень щодо їх 
задоволеності якістю функціонування судів Одеської та Миколаївської областей”. 
  
 

ПРОГРАМА 
 

13:30 Реєстрація учасників та вітальна кава 

14:00 Привітальне слово та огляд заходу 

14:20 
 
 
 
 
 
14.40 

Презентація інструментарію опитування громадян-учасників судових 
проваджень за методологією КГЗ відповідно до модулю 4 Системи 
оцінювання роботи суду (СОРС)  
 
Основна частина обговорення:  
 
Ознайомлення з анкетою 
Обговорення та роз'яснення питань анкети та можливих варіантів відповідей 
на них 

15:20 Роз’яснення інструкції супервайзерам та процесу проведення 
опитування 
Обговорення особливостей процесу проведення опитування та ролі супервайзера в 
ньому  

16:00 Перерва на каву  
 

16:15 
 
 

Роз’яснення особливостей проведення перевірки щодо якості 
проведення опитування 
Обговорення можливих підходів щодо перевірки якості роботи інтерв’юерів 

16:45 Ознайомлення супервайзерів з щоденником опитування та 
правилами його заповнення 
Роз'яснення питань контролю за заповненням інтерв'юерами щоденника 
опитування  

  

17:00 Обговорення складнощів, які виникли у супервайзерів в 
розумінні своїх функціональних обовʼязків 
Надання відповідей та рекомендацій щодо незрозумілих (складних) моментів у 
роботі супервайзерів 

17:45 Завершальна частина обговорення 

 
 


