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Online версія Інструментарію оцінки та розвитку – це веб оболонка інструменту, розробленого 
Національним Демократичним Інститутом для оцінки стану гендерної рівності на місцевому рівні та 
розробки плану дій з його покращення. Цільовою аудиторію Інструментарію є муніципалітети України 
різного рівня, які мають бажання оціни та покращити стан гендерної рівності. 
 
На даний момент Інструментарій існує у вигляді таблиці excel з набором «так/ні» запитань, відповідь 
на які призводить до отримання рекомендацій із визначеного списку. Після вибору рекомендацій для 
впровадження користувач має можливість згенерувати план дій та отримати оцінку стану гендерної 
рівності. Інструментарій складається з шести індексів, кожен з яких включає в себе до чотирьох 
індикаторів, які в свою чергу складаються з 2-4 запитань. Інструментарій містить 300 рекомендацій, які 
відповідають визначеним запитанням, та які трансформуються у план дій після вибору користувача. 
 
 



 
 
 

 

Першою сторінкою, на яку потрапляє користувач – є 
сторінка з запитом на логін та пароль. Реєстрацію 
нового користувача має бути закритою процедурою, 
яка проводиться власником Інструментарію. 
 
Ця сторінка має також містити інформацію, щодо 
шляхів отримання логіну та паролю, та кнопку, за якою 
у користувача буде можливість завантажити docx файл 
з шаблоном документу. 
 
«Хедер» сторінки містить логотипи донорів та НДІ, 
«футер» містить дисклеймер. 



 
 
 

 

Після введення коректних логіну та паролю користувач 
потрапляє на сам сайт. «Хедер» на цій та інших 
сторінках містить логотипи та назву інструментарію, 
«футер» містить дисклеймер. 
 
Меню сайту складається з трьох розділів: «Про 
проект», «Провести оцінку стану гендерної рівності», 
«Розроблені плани дій». Сторінка «Про проект» - 
текстова сторінка, яка також містить зображення, 
посилання та файли для завантаження. 
 
Сторінка «Розроблені плани дій» містить плани дій, 
отримані в результаті проходження оцінки іншими 
користувачами, які погодилися оприлюднити власні 
результати. Натискаючи на «Переглянути план дій», 
користувач отримує спливаюче вікно з планом. 
 



 
 
 

 

Сторінка «Провести оцінку стану гендерної рівності» 
містить інформаційне поле з усією інформацією, яка 
необхідна для початку оцінки, та кнопку «Розпочати 
оцінку» 
 
Натиснувши кнопку «Розпочати оцінку», користувач 
потрапляє «в середину» інструментарію. Всі дії тут 
записуються і користувач має можливість у будь-який 
момент зупинитися і повернутися до оцінки пізніше. 
Якщо користувач перервав оцінку, то наступного 
сеансу натискаючи на кнопку «Розпочати оцінку» 
користувач отримує повідомлення з вибором 
продовжити оцінку минулого разу чи розпочати 
заново. Для того, щоб перервати оцінку користувачу 
треба закрити вікно. Вся ця інформація міститься в 
інформаційному полі. 



 
 
 

 

Інструментарій 
 
Стрічка меню складається із тієї самої сторінки «Про 
проект», Індексів №1-№6 та Плану дій. 
 
Кожна сторінка Індексу складається з назви Індексу та 
запитань, які на відміну від excel версії мають три 
варіанти відповіді «Так», «Ні», «Так, але бажаємо 
покращити». 



 
 
 

 

Після обрання користувачем відповіді «Ні» або «Так, 
але бажаємо покращити» під запитанням з’являється 
блок з відповідними рекомендаціями. Блок виглядає 
як міні-таблиця з назвами двох стовпчиків: 
«Рекомендації по покращенню стану гендерної 
рівності» та «Додати до плану дій». Кожна 
рекомендація навпроти неї має «чекбокс», ставлячи 
галочку до якого, користувач додає ту чи іншу 
рекомендацію до Плану дій. План дій на цьому етапі 
не відображається. 
 
При виборі відповіді «Так» та «Так, але бажання» 
користувачу додається оцінка (бал). Кожен Індекс 
вартує 4 бали, відповідно «вартість» кожного 
запитання залежить від кількості індикаторів в індексі 
та кількості запитань в індикаторі. Оцінка на цьому 
етапі не відображається. 



 
 
 

 

Кожна сторінка з Індексом має «плаваючу» кнопку з 
літерою «і» (положення та вигляд цієї кнопки підлягає 
обговоренню). Натискаючи на дану кнопку, користувач 
отримує спливаюче вікно з консультативною 
інформацією щодо Індексу. 



 
 
 

 

Сторінка «План дій» має містити поля для редагування 
та власне план дій. План має складатися з обраних на 
сторінках індексу «рекомендаціях» та бути «живим» - 
тобто, якщо повернутися на сторінку Індексу та 
додати/видалити рекомендацію, вона має автоматично 
додатися/видалитися з плану дій. 
 
План дій має виглядати як таблиця, в якій колонки 
№2,№3 та №4 мають бути редаговані. Навпроти кожної 
рекомендації має бути можливість додати дату 
виконання, обсяг виділеного фінансування та 
відповідальну особу. Рекомендації мають бути 
сегреговані за розділами. Дизайн цієї сторінки має бути 
запропонований виконавцем. 
 
Користувач матиме також можливість зберегти план дій 
у форматі, який підлягає редагуванню. План дій має 
бути адаптований для друку на листах формату А4. Під 
кнопкою «Зберегти» у користувача буде можливість 
погодитися зробити власний план дій публічним. 



 
 
 

 

На сторінці «План дій» є «плаваюча» кнопка «Оцінка» 
(положення та вигляд цієї кнопки підлягає 
обговоренню). Натискаючи на цю кнопку, користувач 
отримує спливаюче вікно, яке містить оцінку по 
кожному Індексу, середню оцінку та графік з двома 
графіками: графік 1 – оцінки по кожному індексу, 
графік 2 – середня оцінка. 
 
Спливаюче вікно з оцінкою та графіками має містити 
текстовий дисклеймер. 



 
 
 

 

Адміністративна сторона 
 
Адміністратор має можливість вносити правки у 
текстові сторінки. Індекси Інструментарію 
адмініструються зручною формою, через яку можна 
вносити правки до формулювань запитань та додати 
новий Індекс.  



 
 
 

 

Адміністратор також має можливість подивитися лог 
пройдених оцінок та завантажити собі результати та 
план дій. 



 
 
 

 

Кабінет користувача 
 
Кабінет користувача містить назву громади та за 
замовчуванням відображає інформацію про останню 
оцінку, її результати та план дій. Також є можливість 
переглянути результати попередніх оцінок. 
 
 


