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15 червня 2018 року відбулася ІІ Міжнародна наукова конференція 

Української асоціації дослідників освіти «Імплементація європейських стан-
дартів в українські освітні дослідження». Захід відбувся в рамках реалізації 
проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Європейські 
індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в 
Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA). Конференція організо-
вана Українською асоціацією дослідників освіти у співпраці з Національною 
академією педагогічних наук України за фінансової підтримки Програми 
Еразмус+ Європейського Союзу. Захід пройшов у Президії Національної акаде-
мії педагогічних наук України (м. Київ, вул. Січових Стрільців 52А). 

На урочистому відкритті конференції учасників привітали президент 
Національної академії педагогічних наук України, академік Національної 
академії наук України, доктор філософських наук, професор Василь Кремень; 
менеджер проектів Національного Еразмус+ офісу в Україні Петро Крайнік; 
президент Української асоціації дослідників освіти, доктор соціологічних наук, 
професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка Світлана Щудло; президент Польського педагогічного товариства, 
президент Польської асоціації дослідників освіти, віце-президент Світової 
асоціації дослідників освіти, професор Варшавського університету Йоанна 
Мадалінська-Міхалак (Республіка Польща) ; експерт з питань освіти Світового 
банку, лідер проектної команди з розробки інформаційної системи управління 
освітою Лючія Касап (Молдова); віце-президент Національної академії педаго-
гічних наук України, директор Інституту педагогіки , професор Олег Топузов. 

Робота конференції проводилася у формі пленарного засідання, роботи 
трьох дискусійних груп та підсумкового засідання. Учасниками заходу стали 
110 науковців, експертів освіти та молодих дослідників, які репрезентували 
близького 40 закладів вищої освіти та наукових установ усіх регіонів України - 
Києва, Львова, Умані, Запоріжжя, Луцька, Дніпра, Харкова, Івано-Франківська, 
Маріуполя, Дрогобича, Ніжина, Глухова, Одеси, Тернополя, Черкас, Ужгорода, 
Чернівців, Херсона, Чернігова. Бердянська, Кам’янець-Подільського, Вінниці, 
Старобільська, Полтави та інших міст. 

На пленарному засіданні, яке модерувала проф. Оксана Заболотна, з 
доповідями виступили проф. Варшавського університету Йоанна Мадалінська-
Міхалак «Підтримка якісних досліджень в галузі освіти в Європі та за її межами: 
роль Європейської асоціації освітніх досліджень»: експерт з питань освіти 
Світового банку Лючія Касап «Значення «хороших» даних та інформаційних 
систем, їх використання для кращих рішень та зміцнення механізмів відпові-
дальності»; доктор філософських наук, професор, ректор Київського інституту 
бізнесу та технологій Олена Яковлева «Тренди у менеджмент/бізнес освіті: 
роль викладача». 



У дискусійних групах увага учасників зосереджувалась навколо трьох 
ключових проблем: розвитку потенціалу освітніх досліджень для розвитку 
освіти в Україні; ролі освітніх досліджень для реформування педагогічної 
освіти; академічної доброчесності і європейських етичних стандартів в освітніх 
наукових дослідженнях. Модерували роботу у групах проф. Володимир 
Бахрушин, проф. Олена Локшина, проф. Оксана Заболотна, доц. Тетяна Лісова, 
проф. Сергій Курбатов, доц. Людмила Загоруйко. Усі учасники конференції 
одержали збірник матеріалів конференції, до якого увійшли публікації понад 
60 учасників, та роздаткові матеріали, а їхня участь була засвідчена 
сертифікатом. 

Особливу увагу учасників привернула презентація радником президента 
НАПН України Сергієм Курбатовим найновіших наукових видань, зокрема 
колективної праці «Локальні системи управління якістю: світовий досвід та 
українські практики побудови» за редакцією професора Тараса Фінікова та 
Віталія Терещука. Проф. Світлана Щудло презентувала монографію «Україн-
ські вчителі та навчальне середовище» , підготовлену С. Щудло, О. Заболотною 
та Т. Лісовою за результатами Всеукраїнського моніторингового опитування 
викладання та навчання серед директорів і вчителів загальноосвітніх навчаль-
них закладів (за методологією TALIS). Також С. Щудло розповіла про проекти, 
які реалізує УАДО, і запросила членів асоціації ініціювати нові проекти і 
формувати проектні команди. 

У межах конференції були проведені звітно-виборні збори Української 
асоціації дослідників освіти, на яких президент УАДО Світлана Щудло прозві-
тувала про діяльність асоціації та представила фінансовий звіт, а також окрес-
лила перспективні напрями діяльності. Шляхом таємного голосування обрано 
новий склад правління УАДО, до якого увійшли: проф. Світлана Щудло 
(президент), проф. Оксана Заболотна (віце-президент), доц. Леся Перхун (від-
повідальний секретар), проф. Володимир Бахрушин, проф. Сергій Курбатов, 
проф. Надія Скотна, проф. Олена Ковальчук, доц. Наталя Горук, доц. Людмила 
Загоруйко. 
 


