РЕЗЮМЕ
ОЛЕНА БІКЛА
Місто проживання: м. Київ
Телефон: (+38) 099-235-32-74
Email: bikla.olena@gmail.com
https://www.facebook.com/olena.bikla
https://www.instagram.com/olena_bikla/
https://www.linkedin.com/in/olena-bikla-15585a58/
Skype: Елена Бикла
Навички та вміння
 організації та проведення моніторингу та оцінки проектів
 написання грантових/конкурсних заявок
 адміністрування проєктів (проєктний менеджмент)
 організації та проведення соціологічних досліджень національного рівня
 роботи з різною аудиторією
 роботи в міжкультурній команді
 написання наукових публікацій та навчально-методичних посібників, аналітичних звітів
 підготовки і випуску збірок і брошур
 організації і проведення конференцій та круглих столів тощо (івент-менеджмент)
 володіння тренерськими та коучинговими технологіями
Релевантний до ТЗ професійний досвід
Рік початку –
Місто
Назва організації / проєкту
рік завершення
Квітень 2021 р. – по т.ч. Віддалено
Оцінка молодіжних громадських ініціатив в у
межах проєкту Програми розвитку ООН в
Україні «Громадянське суспільство для розвитку
демократії та прав людини»
Квітень 2021 р. – по т.ч. Віддалено
Координація збору усних історій для Музею
Голоси Мирних, Фонд Ріната Ахметова
Березень 202 р. –
м. Київ
Соціологічне
дослідження
інвестиційного
червень 2021 р.
потенціалу вибраних 20 громад Донецької та
Луганської областей в рамках проєкту
рейтингового агентства ІBI-Raiting «Розробка
інвестиційних профілів громад та положення
про залучення інвестицій на місцевому рівні» у
межах Програми ООН із відновлення та
розбудови
миру
та
за
фінансування
Європейського Союзу
Березень 2021 р. – по Віддалено
Оцінка міні ініціатив в 34 громадах Донецької та
т.ч.
Луганської областей в рамках проєкту ГО
«Точка доступу» «Підсилення потенціалу ОГС у
здійсненні аналізу, моніторингу та оцінки
громадських ініціатив та поширення кращих
практик в межах Програми ООН із розбудови та
відновлення миру
Вересень-жовтень 2020 Віддалено
Онлайн тренінг для НГО Донеччини/Луганщини
р.
«Стратегічне планування для організацій
громадянського
суспільства»
в
межах
«Програми ООН із розбудови та відновлення
миру» за фінансової підтримки урядів Данії,
Швейцарії та Швеції
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Посада
Індивідуальний
національний
консультант
Координатор
групи
Соціолог

Консультант
з
оцінки
міні
ініціатив

Тренер

Curriculum vitae

Липень 2020 р.
березень 2021 р.

–

м. Київ

Бюджетний сканер житла для ВПО за підтримки
Фонду сприяння демократії Посольства США в
Україні
Третя Школа інституційного розвитку для НГО
Донеччини та Луганщини в межах «Програми
ООН із розбудови та відновлення миру» за
фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та
Швеції
ГО «Чайка»

Соціолог,
експерт

Вересень 2020 р.

Віддалено

Тренер

З 01 серпня 2020 р. до
т.ч.
Січень – березень 2020
р. до т.ч.

м. Київ
м. Київ

Розробка Дорожньої карти для ГС «Федерація
футболу м. Києва»

З 1 березня 2019 р. по
грудень 2019 р.

м. Київ

Програма розвитку ООН
Програма з відновлення та розбудови миру
ПРООН, Компонент III: Громадська безпека та
соціальна згуртованість

З 13 лютого 2017 р.

м. Київ

ГО «ПроСвіт»

Індивідуальний
консультант,
експерт
Національний
індивідуальний
консультант
з
досліджень, три
проекти
Голова правління

З 2013 р. до т.ч.

м. Київ

З вересня 2017 р. до т.ч.

м. Київ

Фізична особа-підприємець
Соціологічний
бутик
Nextstation:
https://www.facebook.com/2020nextstation
БФ «Творчий центр ТЦК»

Оцінка,
моніторинг,
дослідження
Консультант

З вересня 2015 р. до
серпня 2016 р.

м. Київ

Центр незалежних соціологічних досліджень
«Омега»

Заступник
директора

Голова правління

Досвід у проведенні досліджень, оцінки та моніторингу

 Дослідження потреб ВПО в житлі в рамках проєкту «Бюджетний сканер житла для ВПО», за підтримки
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, соціолог, серпень 2020 р.
 Дослідження потреб соціально вразливих груп осіб, які за незалежних від них обставин (військові дії та
близькість до зони бойових дій) потрапили до особливо складних соціальних умов у Луганській та Донецькій
областях // в рамках Програми з відновлення та розбудови миру ПРООН, Компонент III: Громадська безпека
та соціальна згуртованість, 2019 р., індивідуальний консультант з досліджень
 Дослідження активності громадських організацій у Луганській та Донецькій областях // в рамках Програми
з відновлення та розбудови миру ПРООН, Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість,
березень – листопад 2019 р., національний індивідуальний консультант з досліджень
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/UN-RPP-report-civil-societyorganizations-in-Luhansk-oblast.html
 Розробка концепції комунікаційної стратегії для Міністерства інфраструктури України // ГО «ПроСвіт» та
БФ «Творчий центр ТЦК» в рамках реалізації проекту ПРООН «Підтримка комплексного реформування
державної служби шляхом посилення співпраці громадянського суспільства та уряду України», що
реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії, липень – серпень 2019 р.,
керівник робочої групи
 Оцінка діяльності Міністерства інфраструктури України за напрямом «взаємодія з громадськістю» // БФ
«Творчий центр ТЦК» в рамках реалізації проекту ПРООН «Підтримка комплексного реформування
державної служби шляхом посилення співпраці громадянського суспільства та уряду України», що
реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії, липень – серпень 2019 р.,
член робочої групи
 Дослідження ОГС у п’яти містах (Чернівці, Житомир, Червоноград, Маріуполь і Нікополь) // БФ «Творчий
центр ТЦК» в рамках Антикорупційної ініціативи ЄС (далі EUACI), вересень 2018 – квітень 2019, член
робочої групи
 Оцінка потреб уряду в розвитку спроможності до інтегрування ґендерної складової у реформи, планування
та бюджетування // БФ «Творчий центр ТЦК» на замовлення ООН Жінки в Україні, грудень 2018 – липень
2019, член робочої групи
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 Дослідженні стану розвитку ОГС України (за 2017 р.), БФ «Творчий центр ТЦК» за фінансової підтримки
проекту USAID «Долучайтесь!», травень – червень 2018 р., співавтор, координатор по м. Київ та Київської
області
 Дослідження «Життєві цінності покоління Z» // пілотне дослідження, на замовлення Центр розвитку
навичок «ПОКОЛЕНИЕ Z», 2018 р., керівник робочої групи
 Оцінка офіційних веб-сайтів органів влади та місцевого самоврядування в рамках проекту «Посилення
спроможності органів місцевого самоврядування та Агенцій регіонального розвитку Донецької, Луганської
областей у запобіганні корупції», в рамках Програми ПРООН відновлення та примирення на територіях
України, що постраждали від кризи, виконавець – БФ «Творчий центр ТЦК», вересень 2017 р. – лютий 2018
р., консультант з оцінки // http://www.ccc-tck.org.ua/activity/aktivni/posilennya-spromozhnosti-organiv-miscevogosamovryaduvannya-ta-agenciy-regionalnogo-rozvitku-doneckoi-luganskoi-oblastey-u-zapobiganni-korupcii/
 Дослідження думки жителів та підприємців ОТГ Донецької та Луганської областей проведено в рамках
проекту, а також надання навчально-консультаційного супроводу процесу розроблення стратегій місцевого
соціально-економічного розвитку, планів організаційного розвитку органів управління планування
організаційного розвитку в 7 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) Луганської та Донецької областей»,
ПРООН, виконавець – БФ «Творчий центр ТЦК», серпень 2017 р. – листопад 2017 р., керівник робочої групи з
дослідження // http://ccc-tck.org.ua/news/85/
 Соціологічне дослідження «Цінності української молоді» // всеукраїнське дослідження на замовлення
Міністерства молоді та спорту України, 2015 р.
http://dsmsu.gov.ua/media/2016/11/03/23/Zvit__doslidjennya_2016.pdf, керівник робочої групи
 Дослідження рівня залученості населення до рухової активності та спорту для всіх // Всеукраїнське
дослідження, Спорт для всіх, жовтень 2015 р., керівник робочої групи
 Досвід у підготовці та проведенні національних соціологічних моніторингів в соціально-політичній сфері,
Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега», 2015-2016 рр. // матеріали належать Замовникам
 Досвід у проведенні соціологічних та маркетингових досліджень з різноманітних тематик у складі робочих
груп Центра незалежних соціологічних досліджень «Омега», м. Київ, з вересня 2015 р., керівник робочої
групи з дослідження // http://dsmsu.gov.ua/media/2016/11/03/23/Zvit__doslidjennya_2016.pdf, інші матеріали
належать Замовникам
 Голос громадськості в оцінці якості функціонування судів Одеської області, в рамках Проекту USAID
«Справедливе правосуддя», квітень – серпень 2015 р., керівник робочої групи з дослідження // http://www.ccctck.org.ua/activity/zaversheni/golos-gromadskosti-v-ocinci-yakosti-funkcionuvannya-sudiv-odeskoi-oblasti/
 До взаємної довіри через ефективну комунікацію судів та громадськості», в рамках Проекту USAID, квітень
– травень 2015 р., керівник робочої групи з дослідження // http://www.ccc-tck.org.ua/activity/zaversheni/dovzayemnoi-doviri-cherez-efektivnu-komunikaciyu-sudiv-ta-gromadskosti/
 Дослідження потреб у навчанні прес-секретарів суду, в рамках проекту «До взаємної довіри через
ефективну комунікацію судів та громадськості”, в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя», травень
2015 р., керівник робочої групи з дослідження // http://ccc-tck.org.ua/news/58/, http://ccc-tck.org.ua/news/49/
 Дослідженні стану розвитку ОГС України, БФ «Творчий центр ТЦК», за фінансової підтримки програми
ПРООН «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER), за 2012 р. та 2014 р., координатор в Донецькій області //
http://www.ccc-tck.org.ua/library/drukovani-vidannya/page3/
 Проект Корпусу Миру «Вільний удар», виконавець БФ «Творчий центр ТЦК», 2014 р., учасник робочої
групи // матеріали належать Замовнику
 Проект «Оцінка впровадження програми опитування за методологією карток громадянського звітування»,
БФ «Творчий центр ТЦК», за підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя», м. Київ, квітень – травень
2013 р., учасник робочої групи // http://www.ccc-tck.org.ua/library/drukovani-vidannya/page3/
 SPA проекти Корпусу Миру, виконавець БФ «Творчий центр ТЦК», 2012 р., учасник робочої групи //
матеріали належать Замовнику
 Прозора освіта – Давай зробимо це! (Донецьк – Сімферополь), Донецька обласна молодіжна організація
«Регіональне об’єднання молоді», Open Society Foundations, листопад 2012 р. – червень 2013 р., керівник
робочої групи з дослідження // https://tsn.ua/ukrayina/korupciya-u-vishah-ne-znikaye-bo-duzhe-vigidna-samimstudentam-298843.html
Освіта
Навчальний заклад
(рік вступу – рік випуску)
Донецький державний університет
управління, 2009 р.
Донецький національний університет, 2006
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Отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень,
ступінь, звання
Доцент соціології
Кандидат історичних наук зі спеціальності 07.00.02 «Всесвітня

Curriculum vitae

р.
Донецький державний університет, 1990 р.
– 1995 р.

історія»
Історик, викладач історії

Курси/тренінги з підвищення кваліфікації тощо за останні 5 років
 Навчанні фасилітації для провайдерів Платформи Маркетплейс «Фасилітація: сучасне лідерство та кращі
інструменти роботи з групами» в межах проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського
суспільства України», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з УНЦПД та ЦЕДЕМ через фінансування
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), травень – червень 2021 рік, навчання триває
 Школа тренерів/ок з проведення гендерно-правової експертизи. Тренінговий курс // ООН Жінки, м. Київ,
червень – вересень, 2019 р., сертифікат
 Відкритий конкурс ідей «Виклик: інновації для вирішення конфлікту» // Crisis Management Initiative, Finland,
02 – 22 лютого 2019 р., сертифікат
 Leadership, Ethics and Social Responsibility // BARÇA INNOVATION HUB – FC Barcelona, 2 червня 2018 – 18
липня 2018, сертифікат
 Проект ЄС «TOGETHER» для розвитку громадянського суспільства в Україні, проект фінансується
Європейським Союзом та реалізується консорціумом під керівництвом FCG Swedish Development
і в партнерстві з Eurasia Social Change and International Consulting Expertise (ICE), сертифікат тренерафасилітатора
 Тренінг «Аналіз державної політики», Тренінговий центр Програми USAID РАДА, USAID, Фонд Східна
Європа, м. Київ, 26 – 27 квітня 2018 р., сертифікат
 Семінар для тренерів дитячо-юнацьких футбольних команд «Football Forum Kyiv 2018», м. Київ, 22 – 24
лютого 2018 р., сертифікат
 Треніг «Соціальна згуртованість, мобілізація внутрішньо переміщених осіб. Проектна діяльність та розвиток
громади», Міжнародна організація з міграції (МОМ), Агентство ООН з питань міграції, в рамках проекту
«Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від
конфлікту населення в Україні», що впроваджує Міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки
Європейского Союзу, м. Бориспіль, 10 червня 2017 р., сертифікат
 Тренінговий курс «Як стати блогером» за Програмою захисту прав внутрішньо переміщених жінок
«CommUNITY» за підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва, Human Rights
Foundation, 16 – 19 лютого 2017 р., сертифікат
 Майстерня з питань гендерного аналізу та гендерного бюджетування, 2015 р.
 Міжнародна сертифікована програма «Коучинг команды – тренинг продвинутого уровня», Working People
Group, м. Київ, 11 – 13 березня 2016 р., сертифікат
 Міжнародна сертифікована програма «Лайф-коучінг», Академия Профессионального Коучинга Фаулер
Интернешнл, США, 8 – 12 лютого, сертифікат коуча
 Медіа-школа «Новий журналіст», Міжнародна асоціація журналістів, видавців і мовців «Новомедіа», 19
вересня – 31 жовтня 2015 р., м. Київ, сертифікат
 Тренінг з проведення моніторингу судових процесів для представників неурядових організацій, ОБСЄ в
Україні у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» за фінансової
підтримки уряду Канади, м. Київ, 14 – 15 липня 2015 р.
 Школа з Моніторингу та оцінки «Моніторинг та оцінка проектів та програм», БФ «Творчий центр ТЦК»,
м. Київ, 20 травня – 22 травня 2015 р., сертифікат
 Науково-практичний семінар «Види маркетингових досліджень», Вища школа соціології при Інституті
соціології НАН України, м. Київ, 26 – 29 квітня 2015 р., свідоцтво
 Тренінг «Розвиток толерантності та повага як запорука розбудови гармонійних та сталих громад», Корпус
Миру США в Україні, м. Київ, 27 – 30 січня 2015 р., сертифікат
 Тренінг «Короткотерміновий курс з моніторингу і оцінювання проектів, спрямованого на досягнення
результату», Світовий Банк, Національна Академія державного управління при президентові України, м. Київ,
19-23 січня 2015 р., сертифікат
 EnglishPrime (школа англійської мови), м. Київ, з січня 2015 р. до т.ч.
 Тренінг «Ефективний менеджмент волонтерських програм», Центр волонтеріату «Добра Воля», м. Київ, 1213 грудня 2014 р., учасник
 Конференція «Майбутнє громадянського суспільства в Україні: пошук шляхів консолідації», Ресурсний
центр ГУРТ та Український католицький університет, м. Ірпінь, 8 – 10 грудня 2014 р., учасник
 Міжнародна програма підвищення кваліфікації для освітян «International professional development program»,
Краківська Академія імені Анджея Фрича Моджевського (Польща) та Східно-Європейський Інститут
Психології (Україна-Франція), м. Краків (Польща), 72 год., 20 – 27 жовтня 2014 р., сертифікат та диплом
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 Тренінг «Допомога сім’ям, члени яких залучені до бойових дій», Міжнародний центр розвитку лідерства, 15
жовтня 2014 р., сертифікат
 Круглий стіл «Переселенці з Донбасу та права людини: влада та ЗМІ ігнорують, а суспільство відштовхує»,
м. Київ, 25 вересня 2014 р., учасник
 Тематичний повноформатний тренінг «CRATIVITY TRANING ТРЕНІНГ КРЕАТИВНОСТІ», Dr. Andrzey
Mirski (Poland), Krakov Academy by A.F. Modjevsky, 23 червня 2014 р., сертифікат
 Міжнародна програма «Training of Trainers», TOT-EUROPEAN-2014, Східно-Європейський інститут
психології (Україна – Франція – Польща), м. Київ, 2014 р.
 Тренінг-марафон, Східно-Європейський інститут психології (Україна – Франція), м. Київ, 23 – 24 травня
2014 р., сертифікат
 Тренінг «Стратегічне планування», Східно-Європейський інститут психології (Україна – Франція), м. Київ,
26 – 27 квітня 2014 р., сертифікат
 Тренінг «Написання проектів», Східно-Європейський інститут психології (Україна – Франція), м. Київ, 28 –
30 березня 2014 р., сертифікат
Тренерська спеціалізація та спеціалізація з коучингу:
 командоутворення, командний коучинг
 соціально відповідальне лідерство
 написання історій успіху
 корпоративна культура на основні цінностей
 дослідження потреб громади та цільових аудиторій
 оцінка і моніторинг
 написання проектів та проектна діяльність
 стратегічне планування
 підготовка річних звітів
Знання мов: англійська, французька
Особисті якості:
відповідальна, творча, комунікабельна, доброзичлива
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