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І Зимова школа Української асоціації дослідників освіти
«Європейські індикатори якості освітніх досліджень»
28 січня – 02 лютого 2018 року в м. Трускавець було проведено І Зимову школу Українського асоціації
дослідників освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень». 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-UAEPPJMO-SUPPA).
І Зимову школу було організовано Українською асоціацією дослідників освіти спільно з Дрогобицьким
державним педагогічним університетом імені Івана Франка за фінансової підтримки Програми
Еразмус+ Європейського Союзу для молодих дослідників у галузі освіти.
На урочистому відкритті Школи, яке відбулося у залі Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, учасників привітали президент Української асоціації дослідників
освіти, професор ДДПУ імені Івана Франка Світлана Щудло, ректор ДДПУ імені Івана Франка професор
Надія Скотна. Також учасникам Школи надійшли вітання від міського голови Дрогобича Тараса Кучми,
Президента Національної академії педагогічних наук України академіка Василя Кременя, директора
Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлани Шитікової та команди НЕО.
Учасниками заходу стали 26 представників закладів вищої освіти та наукових установ усіх регіонів
України: Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Інституту професійнотехнічної освіти та Інституту вищої освіти НАПН України, Львівського національного університету імені
Івана Франка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Подільського
державного аграрно-технічного університету, Маріупольського державного університету, Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна, Київського національного університету будівництва і
архітектури, Полтавської державної аграрної академії, Державного навчального закладу «Уманський
професійний аграрний ліцей», Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Київського кооперативного інституту бізнесу і права,
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Сумського державного
університету, Академії державної пенітенціарної служби України (Чернігів).
Під час заходу з презентаціями виступили Світлана ЩУДЛО, професор, президент Української асоціації
дослідників освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Оксана
ЗАБОЛОТНА, професор, віце-президент Української асоціації дослідників освіти, Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини; Сергій КУРБАТОВ, професор, головний науковий
співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України; Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ, професор, Тернопільський національний
економічний університет; Олена КОВАЛЬЧУК, професор, Луцький національний технічний університет;
Ганна КОРСУН, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»; Наталя ГОРУК, доцент, Львівський національний університет імені Івана
Франка; Володимир САЦИК, доцент, експерт у галузі освіти; Людмила ЗАГОРУЙКО, доцент, Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Тетяна ЛІСОВА, доцент, Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя.
Спеціальним гостем Зимової Школи став президент Міжнародного фонду освітніх досліджень,
професор Варшавського університету Тарас ФІНІКОВ, який провів лекцію «Впровадження локальних
систем управління якістю в контексті нового Закону України «Про вищу освіту»», під час якої
презентував результати найновішого репрезентативного соціологічного опитування.
Спікери зосередили увагу на таких актуальних питаннях як: загальний огляд Європейських індикаторів
якості освітніх досліджень; університетські рейтинги як механізм інтеграції української вищої освіти до
Європейського простору вищої освіти; сучасні стандарти академічного письма для молодих
дослідників: передові практики європейських університетів та видавництв; успішне написання
грантових пропозицій (Європейський вимір); автономія та дослідження Європейських університетів;
академічна доброчесність: найкращі практики університетів ЄС для українських закладів вищої освіти;
якісні педагогічні дослідження: наративний підхід; емпіричні методи освітніх досліджень: уроки з
проведення TALIS в Україні; огляд і структура баз даних міжнародних досліджень (TIMSS, PIRLS, ICCS,

TEDS-M, ICILS, SITES, PISA, TALIS, PIAAC); міжнародні наукометричні бази даних як платформи для
представлення наукових здобутків.
Впродовж п’ятиденного заходу учасники мали змогу отримувати індивідуальні консультації тренерів
школи, консультації з наукових проблем, над якими працюють молоді дослідники в галузі освіти. Під
час заходів Школи учасники сформували ідеї та інтегрувалися в наукові групи для подальшої праці над
підготовкою грантових заявок, написання наукових статей, формування науково-дослідних комітетів
Української асоціації дослідників освіти.
До 31 березня 2018 кожен з учасників Школи підтвердив готовність провести у своєму навчальному
закладі, науковій інституції чи професійній спільноті тренінг (семінар) за результатами Школи з метою
поширення одержаних знань та навичок.
Учасники Школи мали і культурну програму, зокрема ознайомилися з історичними пам’ятками міст
Дрогобича та Трускавця, відвідали історичну пам’ятку ЮНЕСКО Церкву Св.Юра (Дрогобич, ХV ст),
насолодилися музичною програмою заслуженого ансамблю «Джерело» ДДПУ імені Івана Франка.
Деталі про захід та презентації спікерів за посиланням: www.uera.org.ua
Додатково:
Інформація про проект
Проект: «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні»
(№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA).
Термін реалізації: 01-09-2017 – 31-08-2020.
Отримувач гранту: ГО «Українська асоціація дослідників освіти».
Цілі проекту:
 Вести діалог між представниками академічної сфери і політиками в галузі освіти з метою
забезпечення відповідності освітній політиці ЄС; забезпечувати впровадження інновацій у наукові
дослідження через міждисциплінарні дослідження, а такою мережеву співпрацю з іншими
інституціями; забезпечувати якість досліджень з європейським виміром; надавати молодим
професіоналам знання про європейські індикатори якості досліджень, що відповідають їхньому
особистісному і професійному рівню; заохочувати молодих викладачів та дослідників до викладання
дисциплін з європейської тематики.
Завдання проекту:
 Організація і логістична підтримка щорічної зимової школи. Як результат, 20 учасників щорічно
будуть ознайомлені з європейськими індикаторами якості досліджень (визначеними у проекті FP 7) та
методологією проведення Міжнародного дослідження навчання і викладання (Teaching and Learning
International Survey);
 Проведення курсу підготовки тренерів, який дасть змогу учасникам зимової школи проводити
тренінги у своїх університетах (принаймні для 20 учасників);
 Проведення порівняльного міждисциплінарного дослідження, що базується на результатах
країн ЄС, які брали участь у TALIS, яке буде оформлено у вигляду звіту для Міністерства освіти і науки
України. Звіт буде розміщений на сторінці УАДО;
 Організація і логістична підтримка Національної конференції дослідників освіти за участі
освітніх політиків, що стане платформою для обговорення сучасних освітніх проблем в Україні, а також
надасть можливість встановлення співпраці між українськими дослідниками;
 Проведення щорічної зустрічі правління УАДО, що служитиме розвитку та поширенню
інформації про УАДО як постійну національну мережу дослідників освіти;
 Презентація УАДО на Європейській конференції дослідників освіти;
 Відкриття Часопису Української асоціації дослідників освіти.
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