
Запрошуємо  
науковців та молодих дослідників до участі  

у І Міжнародній науковій конференції Української асоціації  
дослідників освіти  

 

яка відбудеться 11 лютого 2017 року 
 

Місце проведення: Американський дім Посольства США(м. Київ), 
Інститут педагогіки НАПН України  

Інформаційний лист 

Українська асоціація 
дослідників освіти 
(УАДО),  

Ukrainian Educational 
Research Association 
(UERA) 

www.uera.org.ua 

ukrainian.era@gmail.com   

 

Важливі дати: 

до 15.11.2016— пропозиції щодо тематики дискусійних груп та питання до 

обговорення; 
 

до 30.11.2016 р.— заявка для участі;   

до 15.12.2016—електронна версія тез доповідей, оформлених відповідно 

до вимог  
 

до 15.01.2017— запрошення з підтвердженням рекомендації тез до друку;  

до 25.01.2017— оплата оргвнеску на розрахунковий рахунок УАДО (для тих, 

хто не є членом УАДО); 
 

до 30.01.2017—остаточна програма конференції  
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Освітні реформи та інновації;  
Виклики і перспективи розвитку освіти в Україні; 
Прикладне значення освітніх досліджень; 
Освітні вимірювання. 
 

 

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 TALIS в 
Україні; 
Конференція (загальні збори) членів Української асоціації 
дослідників освіти.  

 

Робочі мови форуму – українська, англійська. 

 

Тези учасників дискусійних груп будуть видрукувані до початку 

конференції у збірнику матеріалів за умови їх рекомендації до друку 

редакційною радою. 

 

Члени Української асоціації дослідників освіти звільняються від спла-

ти організаційного внеску. 

Організаційний внесок становить 300 грн., який покриває участь у кон-

ференції, програму та інші роздаткові матеріали конференції, збірник 

тез, сертифікат учасника, ланч та кави-брейки.  

Проїзд та проживання учасники конференції покривають самостійно. 

Сторінка 2  

Фінансові умови: 

Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами: 

Запрошуємо 

членів УАДО 

надсилати 

пропозиції 

тематики 

дискусійних 

груп, які 

відповідають 

власним 

науковим 

зацікавленням 

у галузі освіти. 

Під час роботи конференції плануються: 



1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов форуму 
(українською чи англійською), обсяг яких не перевищує 5-ти сторінок, включа-
ючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4. Поля – 2 см з 
усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора.  

3. Тези доповіді оформляються наступним чином (дивіться взірець): 

Автор (ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, уста-
нова, місто - шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1 у правому верх-
ньому кутку); 

Назва (великими  літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, 
інтервал 1 по центру); 

Ключові слова (шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5); 

Сутність проблеми, стан її дослідження (шрифт Тіmes New Roman, 
кегель 14 рt, інтервал 1,5); 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 
автором  (шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5); 

Висновки та  результати дослідження (шрифт Тіmes New Roman, 
кегель 14 рt, інтервал 1,5); 

Список використаних джерел (шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt, 
інтервал - 1,5). 

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes 
New Roman, 14 рt, жирний.  

5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригі-
налу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у 
тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних ду-
жках за текстом. 

6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редак-
ційною колегією. Тези проходять наукове та літературне редагування. До текс-
ту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні 
правки.   

7. Про прийняття тез до друку автору буде повідомлено.  

Приклад оформлення тез  

УАДО 
Правила оформлення тез доповідей  

та умови їх видання 

Іван Оленченко, 

доктор педагогічних наук, професор, 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

  

  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ В УКРАЇНІ 

  

[Текст] 

  

Список використаних джерел: 

Стор. 3 



Київ, 11 лютого 2017 року 

Просимо заявку оформляти українською та англійською мовами 

 

 

Стор. 4 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ДОСЛІДНИКІВ 

ОСВІТИ 

Адреса оргкомітету конференції: 

82100, Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. Лесі Українки, 46, каб.210. 

 

Адреса проведення конференції: 

м.Київ., вул. Миколи Пимоненка, 6, 

Американський дім,  

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д 

Контактні особи: 

Президент УАДО –  

Світлана  Щудло (0967877866) 

Віце-президент УАДО –  

Оксана Заболотна (0669560117) 

Секретар УАДО, секретар 

конференції -  

Леся Перхун (тел. 0978976808) 

 

Адреса для кореспонденції:  

UERAconference@gmail.com  

Прізвище та 
ім’я 

  

  

  

Організація  
(навчальний 
заклад), під-

розділ 

  

Посада, вчене 
звання, нау-

ковий ступінь 

  

  

Адреса для 
листування 

  

  

email   

  

Телефон 

  

  

  

Форма участі 

(підкреслити) 

виступ на дискусійній панелі; 

організація і модерування «круглого столу»; 

проведення майстер-класу; 

представлення стендової доповіді (виставка); 

бути слухачем; 

тільки надрукувати тези 

Тема виступу 

(круглого сто-
лу, майстер-

класу, стендо-
вої доповіді) 

  


