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Українська асоціація дослідників освіти сьогодні
Вітаємо з четвертою річницею УАДО!
Шановні члени Української асоціації дослідників освіти,
дорогі колеги!
Щиро вітаю усіх нас з четвертою річницею заснування
УАДО! За цей час ми пройшли процес становлення і формування своєї ідентичності. Завдяки спільним зусиллям за цей
короткий час вдалося зробити чимало.
Сьогодні наша асоціація об’єднує 350 дослідників в Україні та за кордоном із
різних галузей наукового знання - педагогіки, соціології, політології, філософії, економіки, психології, точних наук, тощо. Ця міждисциплінарна співпраця виявилася дуже
результативною і дала змогу реалізувати низку проектів - як регіональних, так і в межах всієї України («Підтримка реформування вищої освіти в Україні» (2016), Всеукраїнське моніторингове опитування директорів та вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів щодо викладання та навчання з використанням анкети міжнародного
порівняльного дослідження TALIS (Teaching and Learning International Survey –
Міжнародне опитування викладання та навчання) (2017), «Сприяння міжкультурному
діалогу щодо вивчення української мови представниками національних меншин у
Чернівецькій області»(2018), «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для
розширення можливостей освітян в Україні» (2017 - 2020), «На освітніх перехрестях:
науково обґрунтований діалог із національними меншинами у Чернівецькій та Закарпатській областях» (2019)), організувати низку конференцій, круглих столів, сезонних
шкіл, налагодити міжнародну співпрацю.
Вдячна усім за продуктивну співпрацю!
Президент УАДО, Світлана Щудло
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Діючі проекти УАДО
Європейська якість освітніх досліджень для розширення
можливостей освітян в Україні» ("European Quality of Educational Research for Empowering Educators in Ukraine"

(2017-2020 рр.)
ERASMUS + (Jean Monnet))
Українська асоціація дослідників освіти розпочала третій рік
проекту «Європейська якість освітніх досліджень для підтримки
освітян в Україні». Згідно з
проектом було проведено дві
конференції «Імплементація
європейських стандартів в українські освітні дослідження» (Київ, 2018; Київ, 2019) і
дві зимові школи
«Європейські індикатори
якості освітніх досліджень
для розширення можливостей освітян в
Україні» (Трускавець, 2018;
Умань, 2019).
Заплановано проведення
наступної зимової школи в м.
Луцьк (див. анонс далі), конференцію, заснування якісного періодичного видання та
публікація монографії членів
робочої групи ін.
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Завершені проекти УАДО
«На освітніх перехрестях: науково обґрунтований діалог із національними меншинами у Чернівецькій та Закарпатській
областях» (травень-вересень 2019 року)
Менеджер проекту - Світлана Щудло
Мета проекту— сприяти Міністерству освіти і науки у розширенні поінформованості про
мовну ситуацію в місцях компактного проживання національних меншин у Чернівецькій і Закарпатській областях; розробити рекомендації щодо шляхів вироблення позитивного ставлення до
шкільної реформи у представників національних меншин
Завдання проекту:
здійснити медіааналіз проблеми володіння українською мовою як державною представниками
національних меншин у Чернівецькій і Закарпатській областях;
розробити і провести опитування громадської думки у формі фокус-груп з учнями старших класів,
батьками, вчителями, представниками місцевої і регіональної освітньої адміністрації;
організувати поширення інформації про результати проекту шляхом проведення круглих столів з
головними стейкхолдерами (представниками освітньої адміністрації, національних культурних
товариств, медіа, вчителями, учнями і батьками) і публікуванням
у соціальних мережах.
ЕКСПЕРТИ:
Світлана Щудло, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри правознавства, соціології і політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, президент Української асоціації дослідників освіти.
Оксана Заболотна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, віце-президент Української асоціації
дослідників освіти.
Tетяна Медіна, доцент, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології і місцевого самоврядування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Української асоціації дослідників освіти.
Наталія Варга. Кандидат соцілогічних наук, доцент кафедри соціології і соціальної роботи Ужгородського національного універистету, член Української асоціації дослідників освіти.
Федір Шандор, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології і соціальної
роботи, Ужгородський національний університет.
Фатула Руслан, Голова ГО «Науково-дослідний центр «Генеза», вип. редактор газети «Карпатський
об’єктив».
Марін Герман, ГО "МЕДІА ЦЕНТР "БУКПРЕСС", голова, кандидат політичних наук.
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Заходи, організовані УАДО
УАДО - співорганізатор ІІ Міжнародної наукової конференції
«Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті:
загрози, сподівання, виклики»
Українська асоціація дослідників освіти стала співорганізатором ІІ
Міжнародної наукової конференції
«Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ
столітті: загрози, сподівання, виклики», що відбулася 28-29 жовтня
2019 року у Дрогобицькому державному педагогічному університеті
імені Івана Франка.
Участь в конференції впродовж двох днів
взяли близько ста осіб,
серед учасників конференції було значне представництво членів УАДО, зокрема Тетяна Медіна, Оксана Зелена, Ірина МІрчук, Ірина Кізима , Наталія Нікон, Богданна
Гвоздецька та інші.
Родзинкою конференції був тренінг з соціальної профілактики для
сорока вчителів, практичних психологів та соціальних педагогів шкіл міста та району, модератором якого була керівник проекту «Українськопольська методично-наукова співпраця у підготовці спеціалістів з профілактики ризикованої поведінки дітей та молоді» доктор Віолетта Юнік. Усі
учасники отримали в подарунок книгу «Рання профілактика ризикованої
поведінки дітей та молоді» з підписом автора та сертифікат.
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Майбутні заходи УАДО
ІIІ-а Зимова школа Української асоціації дослідників освіти

«Європейські індикатори якості освітніх досліджень»
(м. Луцьк, 27 січня—1лютого 2020 р.)

Організатор

Українська асоціація дослідників освіти http://www.uera.org.ua

Співорганізатор

Луцький національний технічний університет

Підтримка проекту

Програма Еразмус+ Жан Моне Європейського Союзу

Що?

Зимова школа для молодих дослідників

Учасники

•20 учасників, які ведуть дослідження угалузі освіти;
•є членами УАДО або планують членство в УАДО;
•є молодими дослідниками (працюють над дисертаційною
роботою або захистили кандидатську дисертацію не більше,
ніж 5 років тому)

Тренери

10 лекторів-тренерів з міжнародним досвідом

Відбір учасників

відбір учасників конкурсною комісією на підставі
СV, мотиваційного листа та згоди поширити
одержані знання

Що покриває УАДО

•участь у заходах школи, роздаткові матеріали;
•проживання у готельному комплексі ;
•харчування;
•проїзд (за поданими квитками (автобус/потяг), економ-клас)

Завершення подання
заявок

20 грудня 2019 року

Результати конкурсу

до 30 грудня 2019 року

Вичерпна інформація про умови участі за цим лінком
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Проекти членів УАДО
Європейська політика згуртування
для України
(Координатор—професор Марья Нестерова)
Проект ЄС за напрямком Модуль ЖАНА МОНЕ «Соціальна згуртованість в
освіті і врядуванні: Європейські студії» продовжує реалізацію запланованих заходів. Нещодавно відбувся черговий тренінг на тему «Європейська політика згуртування для України». Так, 21-22 жовтня в Національній академії державного управління при Президентові України у тренінгу взяли участь майже 40 осіб. До речі,
участь була надзвичайно активною. Представники різних сфер жваво обговорювали можливості застосування європейських інструментів розвитку регіонів в Україні,
пропонували свої стратегії розвитку та плани заходів для згуртування громад. Усі
дискусії точились навколо реальних ситуацій та проблем об`єднання громад, залучення зацікавлених сторін.
Згідно з кращою європейською практикою захід відбувся за підтримки Інформаційного Центру ЄС, що функціонує в НАДУ, за сприяння директорки Інституту
публічного управління та адміністрування Ії Дегтярьової, а також у співпраці із провідним фахівцем з питань європейської політики згуртування та інтеграції України
у європейський освітній простір – Оксаною Краєвською, доцентом Львівського Національного університету.

Під час тренінгу викладач Модулю М. Чулаєвська розкрила засади функціонування Європейського Союзу як міжнародної організації особливого типу, сучасні
виклики і проблеми згуртування європейського суспільства в широкому і вузькому
розумінні, звернула увагу на дезінтеграційні процеси в Європі: їх причини, наслідки, можливі шляхи розвитку. Учасники мали нагоду обговорити питання Брекзіту,
його впливу на розвиток регіонів Великобританії на прикладі міст Лондон, Вулвергемптон, Кентенберрі, а також сценарії розвитку відносин з ЄС таких країн, як Норвегія, Швейцарія.
Усі учасники отри-

мали
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Участь членів УАДО у наукових заходах
Стажування аспіранта Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у
Вищій школі ім. П. Влодковіца у м. Плоцьку (Республіка Польща)
14-23 листопада у Вищій школі ім. П. Влодковіца у м. Плоцьку (Республіка Польща),
у рамках угоди про співпрацю між вищезазначеною Школою та Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, відбулося стажування м.н.с. й аспіранта Лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН
України, члена Ради молодих вчених НАПН України, представника УАДО Владислава Белана. Протягом всього стажування Владиславу Белану вдалося взяти участь у педагогічному семінарі «Освіта математична й природнича – шанси та загрози», міжнародній конференції «Спорт проти буллінгу», у якій взяли участь представники польських, словенських, болгарських, турецьких і португальських НГО, міжнародному семінарі «Запобігання
спорту у запобігання агресії серед ровесників», лекції «Станіслав Яховіч як перший польський казкар для дітей», що відбулася у стінах Плоцького наукового товариства.
Окрім того, для студентів факультету педагогіки Вищої школи ім. П. Влодковіца у м.
Плоцьку молодим науковцем було проведено 3 лекційних заняття на тему «Підготовка
учнів і студентів в Україні» під час якої було ознайомлено з освітньою системою в Україні,
а також порівняно її з польською. Під час лекцій серед студентів Вищої школи було зацікавлених студентів, які активно долучалися до обговорення тематики, а наприкінці лекцій
взяли участь в анкетуванні, створеному Владиславом Беланом на тему «Використання
дистанційного навчання у Вищій школі ім. П. Влодковіца у Плоцьку для підготовки майбутніх вчителів (педагогів)». Власне, крім анкетування на вищезазначену тему, було ознайомлення із системою дистанційного навчання, яка нині активно використовується серед студентів заочної форми, а також долучено до розробки навчального курсу з предмету
«Методика вивховної роботи у школі».
Незважаючи на відносне коротке стажування, Владислав Белан мав змогу відвідати
23 листопада Університет ім. К. Великого у Бидгощі, де відбулася зустріч з НГО
«ProAtlântico – Associação Juvenil» (м. Порто Салво, Португалія), яка займається роботою
з родинами, а також профілактикою , що стосується груп ризику. Даний візит був організований у рамках міжнародного проекту «Центр активності європейської родини», який реалізований завдяки товариству «Дорослі-дітям». Гостей зацікавила освітня програма у галузі піклувальної педагогіки та профілактики наркоманії та соціотерапії, а також дослідження університету в галузі профілактики для груп ризику. Владислав Белан мав змогу
відвідати цей захід на запрошення Декана факультету педагогіки др. хаб. Ришарда Герляха, а також завідувачки кафедри, професора, др.хаб. Марії
Дептули.
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Участь членів УАДО у наукових заходах
Участь у конференції ECER 2019 у Гамбурзі
З 03 по 06 вересня 2019 року в Університеті міста Гамбург, Німеччина, проходила щорічна наукова конференція Європейської асоціації дослідників освіти
ECER 2019 під гаслом «Освіта в епоху ризику - роль освітніх досліджень для майбутнього», яка зібрала більша 3000 учасників.
Від України до програми конференції були включені 3 доповіді, які успішно
пройшли відбір за результатами незалежного рецензування: «Two Faces of
Ukrainian Teachers: How Far Are They from Being Satisfied with Their Work?» у секції
10. Teacher Education Research (автори Оксана Заболотна та Світлана Щудло);
«Language and Identity at Ukrainian Schools: Constructing Evidence-Based Policies
under Political Pressure» у секції 23. Policy Studies and Politics of Education (автори
Оксана Заболотна, Світлана Щудло та Тетяна Медіна); «The Self-efficacy of
Ukrainian Teachers According to the Results of the Study by the TALIS Methodology»
у секції 09. Assessment, Evaluation, Testing and Measurement (автори Тетяна Лісова та Юрій Ковальчук).
Усі доповіді були успішно представлені членами Української асоціації дослідників освіти Заболотною О. та Лісовою Т., участь яких у цьому масштабному
заході стала можливою за підтримки проекту Європейського Союзу Еразмус+
напряму Жан Моне «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMOSUPPA).
Надзвичайно корисними були воркшопи, відвідані нашими учасниками. Тут
дізнались про методи дослідження валідності міжнародних проектів TIMSS та
PIRLS, які проводить IEA, про методологію та основні результати дослідження
громадянської освіти ICCS. Найсвіжіша інформація з оновленнями, змінами, новинами, порадами була доступна цілодобово через сайт конференції (https://eeraecer.de/ecer-2019-hamburg/), соціальні мережі Twitter, Instagram, Facebook (https://
twitter.com/ecer2019?lang=en; https://www.instagram.com/ecer2019/?hl=de; https://
www.facebook.com/EERA-European-Educational-Research-Association…) та мобільний додаток (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pcss.ecer2019).
По завершенні конференції відбулося дводенне засідання Правління Європейської асоціації дослідників освіти, на якому нашу українську асоціацію представила віце-президент УАДО Оксана Заболотна.
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Майбутні заходи членів УАДО
Міжнародна конференція
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ
ЗГУРТОВАНОСТІ В ОСВІТІ»
12 грудня 2019 року

Напрями роботи конференції
1.Європейські цінності в системі вищої педагогічної освіти України та ЄС.
2.Європейські студії соціальної згуртованості в освіті.
3.Інклюзія та розвиток навичок ХХІ століття як основні принципи освітньої політики ЄС.
4.Навчання впродовж життя та університети, орієнтовані на громади, як основні драйвери економічного та соціального розвитку.
Практичні освітні технології на засадах соціальної згуртованості.
Місце проведення: НПУ імені М.П. Драгоманова, Центральний корпус,
Пирогова 9, ауд. 231
Реєстрація – 9:45 – 10:00.
Пленарне засідання: 10:00 - 12: 00
Панельні дискусії за напрямами конференції. 12:00 – 14: 00
Робота круглого столу “Розвиток Європейських Педагогічних Студій на
платформі спільних цінностей України та ЄС ”, секційні засідання за напрямами – 15:00 – 17:00.
Конференція буде працювати в режимі он-лайн включення 10:00 –
14.00.
Для довідок : +38 (050) 311-34-35, (097) 295 60 90, marja@nesterova.com.ua
Марья Нестерова
Більше інформації за посиланням: https://imzo.gov.ua/events/yevropeyski-tsinnosti-ta-rozvytok-sotsial-noi-zghurtovanosti-v-osviti/
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Майбутні заходи членів УАДО
“Annual Conference on Current
Foreign Languages Teaching Issues in
Higher Education”
14 May, 2020
Kyiv, Ukrainе
The organisers call upon academics, scholars, researchers,
and practitioners to gather and share thoughts and ideas regarding various aspects of Teaching Foreign Languages. The conference offers a platform for FLT professionals to contribute their research findings and ideas that will benefit the realm of foreign languages education and foreign languages acquisition.
Topics of interest for submission include, but are not
limited to:
Innovative Approaches and Methods
in Foreign Languages Teaching
Foreign Languages for Academic Purposes
Foreign Languages for Specific Purposes
Foreign Languages Curriculum and Syllabus Design
Lesson Planning and Material Development in Language
Teaching
Language Testing and Assessment
Lifelong Language Learning
Distance Language Education
Multimedia and ICT in Foreign Languages Teaching
Publication opportunities:
1. All accepted abstracts will be published in the conference
proceedings online and in a print version before the conference.
The deadline for abstract submission is 15.03.2020.
2. A number of selected high-impact full text manuscripts describing original and
unpublished results of conceptual, constructive, empirical, or experimental research in all areas of Foreign Language Teaching will also be considered for the publication in the “Advanced Education” journal special issue. Manuscripts should be submitted in English and adhere to journal’s submission guidelines, as presented in the
following link: http://ae.fl.kpi.ua. The deadline for paper submission is 01.03.2020. Conference contacts:
E-mail: kpiconference2019@gmail.com
Conference site: http://kamts2.kpi.ua/node/1042
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Підготовка третього випуску
вітчизняного науково-популярного та навчального журналу
«НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: КРАЩІ ПРАКТИКИ І ПРОЕКТИ»
Запрошуємо до співавторства та співробітництва усіх зацікавлених осіб
(провайдерів неформальної освіти, молодіжних працівників,
громадських діячів, науковців, практиків у сфері неформального навчання та молодіжної
роботи)
У зв’язку зі зростанням кількості неформальних освітніх послуг постає необхідність поширення
досвіду організації неформального навчання молоді.
Координатори видання пропонують співпрацю щодо публікації досвіду реалізації неформального/
додаткового навчання і виховання у соціальній сфері.
Передбачається рецензування статей щодо відповідності їх змісту
цілям та формату видання.

До друку приймається опис досвіду організації неформальної освітньої діяльності, спрямований
на задоволення соціальних потреб молоді.
Координаторки видання:
Надія Павлик, доктор педагогічних наук, дослідниця неформальної освіти, доцент кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка, 067-390-22-29.
Вікторія Безсмертна, аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені
Івана Франка, 063-876-54-29, 096-328-91-46.
Адреса оргкомітету: кафедра соціальних технологій, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008.
Для публікації Вашого досвіду, будь ласка, надішліть опис практики / проекту до 01 лютого 2019 року на електронну адресу non.formal.cataloge@gmail.com з приміткою / темою листа
«Неформальна освіта: кращі практики і проекти».
Прийом статей триває до 01 лютого 2019 р. Видання планується у березні 2020 р.
Журнал видається за кошти фізичних та юридичних осіб; вартість 1 повної / неповної
сторінки становить 50 грн. Реквізити для оплати будуть надані після підтвердження прийняття публікації до друку.
Усі автори отримають авторський примірник (необхідно буде оплатити доставку зручним для вас
способом – Укрпоштою або Новою поштою).
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Публікації членів асоціації
Щудло С., Заболотна О., Медіна Т. (2019). Соціокультурний
дискурс щодо мови навчання національних меншин у Чернівецькій
області. Дрогобич: УАДО, ТзОВ «Трек ЛТД», 2019. – 205 с. http://
sau.in.ua/magazine/socziokulturnyj-dyskurs-shhodo-movy-navchannyanaczionalnyh-menshyn-u-cherniveczkij-oblasti/

Монографію укладено за матеріалами проекту «Сприяння міжкультурному діалогу щодо вивчення української
мови представниками національних
меншин у Чернівецькій області», реалізованого Українською асоціацією дослідників освіти впродовж 2018 року, який
був частиною проекту «Просування
реформ в регіони» Інституту економічних досліджень та політичних консультацій й газети «Європейська правда» за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду
«Відродження». Партнерську підтримку УАДО у проекті забезпечувала Громадська організація «Інститут місцевого самоврядування» (м. Чернівці). Автори монографії – безпосередні виконавці проекту.
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Публікації членів асоціації
Aleksieieva, O., Butenko, L., Kurlishchuk, I. & Shvyrka, L. (2019). The Use if Information and Communication technologies in the Process of Teaching “Trendspotting and
Modern Specialist’s professional Future” Elective Course. Information Technologies and
Learning Tools. 4, 136–151. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2499
The authors actualize the actual problem of forming the modern idea of university students’
successful professional future on the basis of trendspotting as a direction for monitoring, identifying
and studying a wide variety of different trends in any area of our everyday life. The article describes
the main issues of designing an elective university course “Trendspotting and professional future of
modern specialist”. The study briefly examines the structure and content of this course. The focus is
on using information and communication technologies for teaching the elective course. It is obviously
that in the modern conditions of the competence paradigm and constructivist approach dominance in
higher education, the efficiency of competitive specialist training is provided by the application of information and communication technologies, such as Internet resources that underpin an information basis for this process, online trend hunting resources, cognitive visualization tools, Web 2.0 technologies, etc. It has been established that information and communication technologies not only provide
high-quality education content but also activate creative abilities and other necessary professional
skills of future specialists. The information and communication technology application as the key element for the successful professional training of future specialists is determined, in particular, these
technologies are the efficient tool for the creation of high-quality learning content and developing critical thinking and educational and research activities of university students. They are the basis for forecasting the social and economic development of society and the professional future of university students. The practice of implementation the elective course “Trendspotting and professional future of
modern specialist” into the university learning process demonstrates the effectiveness of using information and communication technology tools in the process of students’ professional training, especially with their orientation on the current and future trends.

Zabolotna, O., Shchudlo, S., Medina, T., Panchenko, I. & Kozlov, D. (2019). Teaching
Ukrainian as a Non-Native Language to National Minorities in Ukraine: Challenges for Evidence-Based Educational Policies. Advanced Education. 11, 60–67. http://ae.fl.kpi.ua/article/
view/164167
Underachievement among national minority group students in places of their compact residence in Ukraine makes them vulnerable to educational failure. This problem is noticeable in Chernivtsi Region of Ukraine where the multicultural character causes peculiar behaviour in politics, migration, economic and cultural activities as well as in educational strategies. Owing to the fact that in
some districts (Hertsa and Novoselica) the Ukrainian Language is not the mother tongue for most residents who are ethnical Romanians and Moldavians, about 60 % students fail in Independent External
Testing after secondary school. This issue was taken into account in Article 7 of Ukrainian Law on
Education (2017) which presupposed gradual significant growth in school subjects with Ukrainian as
the language of instruction. The issue raised the research question: What approaches can be applied
to teaching Ukrainian as a non-native language to national minorities in sites of their compact residence (where more than 80 % of the population speak Romanian in their everyday life)? This actualised the need for formulating evidence-based language policies in Ukraine. With the purpose of answering the need, Ukrainian Educational Research Association designed and carried out a public perception survey using in-depth interviews with high-school students and their parents, school teachers,
local and regional policy-makers in education, local authorities, and national cultural societies. Based
on the research, the authors give recommendations on approaches which should be used in design of
curriculum and syllabus of Ukrainian as a non-native language. The authors emphasise the importance of the gradual introduction of the Ukrainian language starting from learning it as a foreign
language at initial stages, with further switching to second language teaching strategies, and leading
to bilingual education.
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Подяки

Видання сезонного бюлетеня є можливим за підтримки проекту Європейського
Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (№ 587032-EPP-12017-1-UA-EPPJMO-SUPPA).
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