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Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами:
 Освітні реформи та інновації
 Виклики і перспективи розвитку освіти в Україні
 Прикладне значення освітніх досліджень
 Освітні вимірювання.
 

Під час роботи конференції плануються:

 Стендові доповіді запрошених науковців

 Презентація діяльності Української асоціації дослідників освіти

 Презентація проекту «Реформування вищої освіти в Україні» УАДО (за 
підтримки Посольства США в Україні)

 Робота дискусійних груп за окресленими напрямами

 Презентації можливостей отримання фінансування наукових досліджень

 Засідання робочих груп із проведення дослідження TALISв Україні

 Загальна конференція членів Українсько
 

Запрошуємо членів УАДО надсилати власні пропозиції тематики 
дискусійних груп, які відповідають власним науковим зацікавленням у 
галузі освіти. 

 

Робочі мови форуму
 

Тези учасників дискусійних груп будуть видрукувані до початку 
конференції у збірнику матеріалів за умови 
редакційною радою. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Запрошуємо  
науковців та молодих дослідників до участі  

у І Міжнародній науковій конференції Української асоціації дослідників освіти
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ»,  
 

яка відбудеться 11 лютого 2017 року 
Місце проведення: Американський дімПосольства США(м.

Інститут педагогіки НАПН України  
 

конференції плануємо провести за такими напрямами:
Освітні реформи та інновації. 
Виклики і перспективи розвитку освіти в Україні. 
Прикладне значення освітніх досліджень. 
Освітні вимірювання. 

Під час роботи конференції плануються:

запрошених науковців. 

Презентація діяльності Української асоціації дослідників освіти

Презентація проекту «Реформування вищої освіти в Україні» УАДО (за 
підтримки Посольства США в Україні). 

Робота дискусійних груп за окресленими напрямами. 

ливостей отримання фінансування наукових досліджень

Засідання робочих груп із проведення дослідження TALISв Україні

Загальна конференція членів Української асоціації дослідників освіти.

Запрошуємо членів УАДО надсилати власні пропозиції тематики 
дискусійних груп, які відповідають власним науковим зацікавленням у 

Робочі мови форуму – українська, англійська. 

Тези учасників дискусійних груп будуть видрукувані до початку 
конференції у збірнику матеріалів за умови їх рекомендації до 

ація дослідників освіти (УАДО), 
Ukrainian Educational Research Association (UERA) 

____________________ 

 
Української асоціації дослідників освіти 

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Місце проведення: Американський дімПосольства США(м. Київ), 

конференції плануємо провести за такими напрямами: 

Під час роботи конференції плануються: 

Презентація діяльності Української асоціації дослідників освіти. 

Презентація проекту «Реформування вищої освіти в Україні» УАДО (за 

ливостей отримання фінансування наукових досліджень. 

Засідання робочих груп із проведення дослідження TALISв Україні. 

ї асоціації дослідників освіти. 

Запрошуємо членів УАДО надсилати власні пропозиції тематики 
дискусійних груп, які відповідають власним науковим зацікавленням у 

Тези учасників дискусійних груп будуть видрукувані до початку 
їх рекомендації до друку 
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Фінансові умови: 
 організаційний внесок становить 300

конференції, програму та інші роздаткові матеріали конференції, збірник тез, 
сертифікат учасника, ланч та кави

 Члени Української асоціації д
сплати організаційного внеску. 

Інші витрати, пов’язані з участ
харчування) – за рахунок учасників.

 
Важливі дати: 
 до 15.11.2016 просимо бажаючих надіслати пропозиції щодо тематики 

дискусійних груп та питання до обговорення;
 до 30.11.2016 необхідно надіслати 

додається); 
 до 15.12.2016 подати 

відповідно до вимог (вимоги додаються)
 до 15.01.2017 організатори надішлють 

рекомендації тез до друку;
 до 25.01.2017 здійснити 

УАДО; 
 до 30.01.2017 організатори надішлють остаточну 

 
Адреса оргкомітету конф
82100, Львівська обл., м.
 
Адреса проведення форуму:
м. Київ, вул. Миколи П
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52
 
Контактні особи: 
Президент УАДО – Світлана  Щудло (
Віце-президент УАДО
Секретар УАДО, секретар конференції
 
Адреса для кореспонденції: 
UERAconference@gmail.com
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організаційний внесок становить 300 грн., який покриває участь у 
конференції, програму та інші роздаткові матеріали конференції, збірник тез, 
сертифікат учасника, ланч та кави-брейки. 

Члени Української асоціації дослідників освіти звільняються від 
сплати організаційного внеску.  

Інші витрати, пов’язані з участю у форумі (проїзд, проживання, 
за рахунок учасників. 

до 15.11.2016 просимо бажаючих надіслати пропозиції щодо тематики 
дискусійних груп та питання до обговорення; 

до 30.11.2016 необхідно надіслати заявку для участі (бланк заявки 

подати електронну версію тез доповідей
відповідно до вимог (вимоги додаються); 

до 15.01.2017 організатори надішлють запрошення з підтвердженням 
рекомендації тез до друку; 

до 25.01.2017 здійснити оплату оргвнеску на розрахунковий рахунок 

до 30.01.2017 організатори надішлють остаточну програму

Адреса оргкомітету конференції: 
обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, каб.

Адреса проведення форуму: 
Миколи Пимоненка, 6, Американський дім. 
Січових Стрільців, 52-Д. 

Світлана  Щудло (моб. 096-787-78-66). 
зидент УАДО – Оксана Заболотна (моб. 066-956-01

Секретар УАДО, секретар конференції – Леся Перхун. 

Адреса для кореспонденції:  
UERAconference@gmail.com 
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грн., який покриває участь у 
конференції, програму та інші роздаткові матеріали конференції, збірник тез, 

ослідників освіти звільняються від 

ю у форумі (проїзд, проживання, 

до 15.11.2016 просимо бажаючих надіслати пропозиції щодо тематики 

для участі (бланк заявки 

електронну версію тез доповідей, оформлених 

з підтвердженням 

оргвнеску на розрахунковий рахунок 

програму конференції 

Лесі Українки, 46, каб. 210. 

01-17). 

  

mailto:UERAconference@gmail.com

