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Порядок денний:

1. Звіт про роботу Української асоціації дослідників освіти за 2016-

2017 рр.  та напрями діяльності  у 2018 році.

2. Вибори членів правління Української асоціації дослідників 

освіти. 



1.Звіт про роботу Української 

асоціації дослідників освіти за 

2016-2017 рр.  та напрями 

діяльності  у 2018 році.



Становлення УАДО

 Громадська організація «Українська асоціація дослідників 

освіти» (УАДО) – неприбуткова організація з  юридичним 

статусом, створена установчими зборами засновників 1 грудня 

2015 року на базі Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

 За короткий час Асоціація вийшла за межі університету і станом 

на 01.01.2018 налічує 164 члени, які репрезентують понад 80 

науково-дослідних організацій та університетів в усіх регіонах 

України. 



Членство в УАДО

 Членами Асоціації є особи, які  проводять 

дослідження у галузі освіти, насамперед 

це викладачі закладів вищої освіти, а 

також представники закладів середньої 

освіти та професійної освіти.  Членство в 

Асоціації є фіксованим і підтверджується 

записом у реєстрі членів Асоціації. 



Керівництво УАДО

 Вищим керівним органом Асоціації є Конференція членів 

Асоціації, яка проводиться не рідше, аніж раз на рік. 

 Виконавчим органом Асоціації є Правління, яке складається з 11 

осіб і координує роботу Асоціації. 

 Безпосереднє керівництво здійснює президент та віце-

президент асоціації та секретар. Президентом  Асоціації є 

Щудло С.А., яка обрана конференцією Асоціації на другу 

каденцію (1.01.2018 – 31.12.2019). Штатних працівників 

асоціація не має. З організацією співпрацює на умовах послуг 

ЦПХ досвідчений бухгалтер Черевко С.А.

 Асоціація не має відокремлених підрозділів.



Матеріальна база

 Офіс УАДО знаходиться на базі ДДПУ імені Івана Франка.

 Асоціація сформувала матеріально-технічну базою для 

реалізації проектів. 

 Зокрема, асоціація має на балансі два ноутбуки з ліцензованим 

програмним забезпеченням. 

 Для первинної обробки результатів та обчислення основних 

статистичних показників має ліцензоване програмне 

забезпечення PS IMAGO Pack IBM SPSS Statistics 24. 

 Поліфіункційний пристрій (принтер-сканер-ксерокс), два 

ноутбуки, три диктофони. 



Партнерська діяльність

 Асоціація веде активну дослідницьку, наукову, просвітницьку 

роботу. УАДО співпрацює з такими організаціями: МОН України, 

Національний Еразмус+ офіс в Україні, Британська рада в 

Україні, Відділ культури та освіти Посольства США в Україні,  

Інститут лідерства, Інститут вищої освіти НАПН України, 

Благодійний фонд «Крок за кроком» та ін.

 З березня 2016 року – УАДО є асоційованим членом 

Європейської асоціації дослідників освіти.  18 березня 2017 року 

Асоціація набула статусу повного члена Європейської асоціації 

дослідників освіти  http://www.eera-ecer.de/about/members/

http://www.eera-ecer.de/about/members/


Заходи УАДО

 УАДО за короткий період діяльності організувала низку 

масштабних та резонансних заходів: Першу літню англомовну 

Школу  УАДО «Освітні дослідження: методологія, комунікація, 

написання грантів, публікації» (серпень, 2016, Львів),  Науково-

практичний Семінар «Етичні засади освітніх досліджень» 

(березень 2017 Буковель), Міжнародну наукову конференцію 

УАДО «Емпіричні дослідження для підвищення якості освіти» 

(червень, 2017, Американський дім), Першу Зимову Школу для 

молодих дослідників «Європейські індикатори якості освітніх 

досліджень» (Трускавець, 2018).



Інформаційні листи



Фінансова діяльність

Залишок 

на початок звітного 

періоду

Надходження 

за звітний період

Витрати 

за звітний 

період

Залишок

на кінець звітного 

періоду

0,00 843 152,50 837 524,02 5 628,48

Рух коштів за період 01.12.2015 – 31.12.2017



Надходження за період з 

01.12.2015 – 31.12.2017

 Грант у розмірі 12 800 доларів США 

«Підтримка розвитку асоціації» 

 Грант у розмірі 17 688 Євро від «Крок за 

кроком»;

 Членські внески в розмірі 21603 грн.

 Всього:  843 152,50 грн.



Видатки за період за період з 

01.12.2015 – 31.12.2017

 Організацією було витрачено суму 837 524,02 грн. на реалізацію 

заходів проектів

 Редагування та видання  інформаційних бюлетенів ГО УАДО –

2000,00 грн;

 Комісія за обслуговування банківського рахунку – 1256,06 грн;

 Членський внесок до Європейської асоціації – 1500,00 грн;

 Інформаційно-технічне обслуговування веб-вузла – 862,00 грн;

 Інформаційна підтримка веб-сторінки – 1 100,00 грн;

 Бухгалтерські послуги – 4 000,00 грн;

 Послуги «Нової пошти» – 346,14 грн;

 Відшкодування транспортних витрат  – 1168,03 грн;

 Оплата офісних витрат – 2500 грн;

 Обслуговування технічних засобів  – 1242,29 грн.





Про напрями роботи Української 

асоціації дослідників освіти у 2018-2019 рр
 розширити чисельність членів асоціації

 створити молодіжне крило УАДО;

 відкрити науковий журнал УАДО «Український журнал освітніх досліджень»;

 налагодити міждисциплінарну наукову комунікацію та співпрацю дослідників освіти шляхом 

організації дослідницьких комітетів УАДО за міждисциплінарним принципом;

 щорічно проводити конференції УАДО; спыворганызувати Конгрес освітніх досліджень

 сприяти науковому розвитку молодих дослідників через сезонні школи УАДО;

 підвищувати залучення членів УАДО до прикладних (емпіричних) дослідницьких проектів з 

проблем освіти;

 активізувати міжнародну діяльність УАДО, співпрацю з EERA, WERA, PERA;

 сприяти інтеграції членів УАДО в європейський науковий простір через участь у 

закордонних конференціях (насамперед ECER) та публікацію у закордонних рецензованих 

виданнях;

 забезпечити постійний доступ членів УАДО до міжнародних баз наукових видань з проблем 

освіти;

 активізувати співпрацю з державними органами управління освітою з метою впливу на 

прийняття управлінських рішень та реформування системи освіти;

 активізувати участь членів УАДО в грантових проектах;

 завершити роботу над Етичним кодексом дослідника освіти



Дякую за увагу!


