Українська асоціація дослідників
освіти

Напрями роботи
конференції

Конференція УАДО 2017

Освітні реформи та інновації;
Виклики і перспективи розвитку освіти в Україні;
Прикладне значення освітніх
досліджень;

Адреса оргкомітету конференції:
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі
Українки, 46, каб.210.

Освітні вимірювання.

«Емпіричні дослідження
для реформування
освіти в Україні»

Адреса проведення конференції:
м.Київ., вул. Миколи Пимоненка, 6, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 52-Д
Важливі дати:
до 15.11.2016 - пропозиції щодо тематики дискусійних груп та питання до обговорення;

11 лютого 2017 року

Контактні особи:
Президент УАДО –
Світлана Щудло ( моб. 0967877866)

до 30.11.2016 р. - заявка для участі;

Віце-президент УАДО –

до 15.12.2016—електронна версія тез
доповідей, оформлених відповідно до
вимог

Оксана Заболотна (моб. 0669560117)
Секретар УАДО, секретар конференції - Леся
Перхун (тел. 0978976808)

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

Адреса для кореспонденції:
UERAconference@gmail.com
Детальніша інформація:
www.uera.org.ua

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

Під час роботи
конференції плануються:





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.

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

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Українська Асоціація дослідників освіти ставить перед собою такі завдання:


Тези учасників дискусійних груп будуть видрукувані до початку конференції у збірнику матеріалів за умови їх рекомендації до друку редакційною радою.
Фінансові умови:
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.
Проїзд та проживання учасники конференції
покривають самостійно.

розбудувати міцну дослідницьку організацію всеукраїнського рівня зусиллями її членів
задля розширення дослідницького потенціалу
усіх членів організації;



покращити якість емпіричних дослідження
в галузі освіти в Україні;



сприяти розвитку міждисциплінарних досліджень;



активізувати критичний діалог та його результативність між дослідниками, організаціями та суспільством;



зробити внесок у професійний розвиток і
розширення дослідницького потенціалу членів
УАДО;



покращити співпрацю між дослідниками у
сфері освіти в Україні та за кордоном;



створити інфраструктуру для тривалих партнерських стосунків та співпраці між університетами в Україні та за кордоном;


Метою діяльності Української асоціації дослідників освіти є сприяння розвитку наукової
компетентності дослідників у галузі освіти,
підвищення якості освітніх досліджень для
впливу на освіту та суспільство, здійснення та
захист прав і свобод, задоволення професійних, наукових, соціальних, культурних та інших інтересів членів Асоціації.

забезпечити вагомий внесок у політичну
дискусію на тему реформування освіти.

