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Історія УАДО

➢ Створення Української асоціації дослідників освіти (UERA) починається з 

ідеї чотирьох науковців-волонтерів інтегрувати українську наукову спільноту 

дослідників освіти та набути членство у Європейській асоціації дослідників 

освіти (EERA http://www.eera-ecer.de/), яка заснована у 1994 році і сьогодні 

налічує понад 30 національних та регіональних Асоціацій.

➢ 12 вересня 2015 року члени Правління EERA на черговому засіданні прийняли 

позитивне рішення про прийняття української заявки і надали статус 

асоційованого члена EERA Дрогобицькому державному педагогічному 

університету імені Івана Франка.

http://www.eera-ecer.de/


Історія УАДО
➢ 1 грудня 2015 року проведено Установчі збори, на 

яких прийнято рішення про створення УАДО

➢14 грудня 2015 організація пройшла офіційну 

реєстрацію  та набула юридичного статусу

➢Офіс: Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 



Набуття повного членства в

Європейській асоціації дослідників 

освіти
◼ 18 березня 2017 року на засіданні Ради Європейської 

асоціації дослідників освіти, що проходило в 

Університеті Гумбольдта (Берлін, Німеччина), слухалося 

питання України. Керівники національних асоціацій 30 

країн одноголосно прийняли рішення про надання 

Українській асоціації дослідників освіти статусу повного 

члена EERA. 

◼ Рішення було прийняте на основі публічного 

представлення членам EERA діяльності української 

асоціації її керівниками Світланою Щудло та Оксаною 

Заболотною, а також рецензування представниками 

EERA попередньо поданих документів, в яких 

відображено структуру УАДО, напрями діяльності, 

проведені заходи, статут, сайт, членство, перспективи 

розвитку тощо.



Станом на 01.01.2020 р. УАДО налічує 325 членів, які 

репрезентують наукові та освітні осередки усіх регіонів 

України, а також зарубіжних університетів



Мета діяльності УАДО

◼ сприяння розвитку наукової компетентності 

дослідників у галузі освіти,

◼ підвищення якості освітніх досліджень для 

впливу на освіту та суспільство



Членство в УАДО

◼ Членами Асоціації можуть бути 

громадяни України та іноземні 

громадяни, які досягли 18-річного віку, 

що проводять дослідження у галузі 

освіти, сповідують принципи Асоціації 

та активно сприяють виконанню 

статутних завдань Асоціації.



Проектна діяльність:ДО
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Проекти
УАДО

Колективні

Грантові

Ініціативні

Індивідуальні Грантові

Проекти, що реалізовані  / реалізуються  ГО «Українська 

асоціація дослідників освіти» 01.06.2018
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Проекти
УАДО

Дослідницькі

На розбудову
асоціації

Проекти, що реалізовані  / реалізуються  ГО «Українська 

асоціація дослідників освіти» за період з 01.01.2016 –

01.06.2018
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Партнери
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Проекти УАДО
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Європейська якість освітніх досліджень для 

розширення можливостей освітян в Україні

Європейський Союз, Еразмус+ модуль 

Жан Моне

01.09.2017 –

31.08.2020

Освітні реформи: Забезпечення якості в 

міжнародному контексті.

Всеукраїнське моніторингове дослідження 

директрів та учителів (за методологією 

TALIS)

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” та

МОН України

24.02.2017 –

30.05.2018

Сприяння реформам вищої освіти в Україні Посольство США в Україні, Грантовий 

проект для випускників американських 

освітніх програм 2016 Proposal No: 178 –

12/19/2016

31.05.2016-31.05.2017

Освіта після Майдану ініціативний, дослідницький 2015

Соцiальнi аспекти переходу зi школи в 

унiверситет учнiв шкiл нацiональних 

меншин України: фокус на багатоетнiчнi 

райони на кордонi з ЄС

-ініціативний, дослідницький 2016

Сприяння міжкультурному діалогу щодо 

вивчення української мови представниками 

національних меншин у Чернівецькій 

області

Програма "Просування реформ в регіони" 

за сприяння Європейського Союзу та 

Міжнародного фонду «Відродження», який 

реалізується Інститутом економічних 

досліджень та політичних консультацій та 

"Європейською правдою".

Травень 2018-листопад 
2018



Проекти:

◼ "Підтримка реформування вищої освіти в Україні" 

(Enhancing Higher Education Reform in 

Ukraine) (червень 2016 – червень 2017).

◼ Мета проекту - сприяння реформуванню вищої 

освіти в Україні шляхом підвищення рівня 

професіоналізму університетів в навчальній 

та науковій діяльності, залучення викладачів до 

обміну академічним досвідом, проведення 

емпіричних досліджень в освіті.



Проекти:
◼ Всеукраїнське моніторингове опитування викладання і 

навчання (за методологією TALIS). (1 лютого - 31 серпня 

2017) серед директорів та вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів у межах проекту «Вчитель».

◼ Дослідження виконано в межах проекту «Вчитель» та 

«Реформа освіти: оцінка якості в міжнародному контексті», 

який реалізує Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за 

підтримки Міністерства освіти та науки України.



Проекти:
◼ «Сприяння міжкультурному діалогу щодо реформування 

освіти в Чернівецькій області» (02 травня 2018 - 31 

листопада 2018 рр.) (програма "Просування реформ в 

регіони" за сприяння Європейського Союзу 

(http://ec.europa.eu/europeaid) та Міжнародного фонду 

«Відродження» (http://www.irf.ua), який реалізується 

Інститутом економічних досліджень та політичних 

консультацій та "Європейською правдою“).

◼ Його мета - проведення емпірико-соціологічного та 

аналітичного дослідження серед усіх зацікавлених сторін 

щодо реалізації ст. 7 Закону України «Про 

освіту» та розробки рекомендацій щодо необхідних заходів 

реформування середньої освіти в Україні з урахуванням 

зауважень Венеціанської комісії. Керівник проекту - проф. 

С.Щудло.

http://ec.europa.eu/europeaid
http://www.irf.ua/


Проекти:

◼ «На освітніх перехрестях: науково 

обґрунтований діалог з національними 

меншинами у Чернівецькій та Закарпатській 

областях»

◼ Його мета - сприяти Міністерству освіти і науки  у 

розширенні поінформованості про мовну ситуацію 

в місцях компактного проживання національних 

меншин у Чернівецькій і Закарпатській областях; 

розробити рекомендації щодо шляхів вироблення 

позитивного ставлення до шкільної реформи у 

представників національних меншин.



Проекти:

◼ "Європейська якість освітніх досліджень для розширення 

можливостей освітян в Україні" Програми ЕРАЗМУС+ ЖАН 

МОНЕ (підтримка Асоціацій) Європейської комісії  (вересень 

2017 – липень 2020)

◼ 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.



Результати діяльності:

◼ Відкрито новий сайт УАДО www.uera.org.ua;

◼ Започатковано та видано 10 випусків інформаційного 

бюлетеня УАДО;

◼ Проведено 3 міжнародні конференції УАДО;

◼ Проведено 3 літні школи для молодих дослідників-

членів УАДО

http://www.uera.org.ua/


Літні конференції УАДО

Місце  проведення Дата 

проведення

Кількість 

учасників

Кількість 

представлених 

ЗВО

Національна академія 

педагогічних наук України

15 червня 

2018 року

107 42

Національна академія 

педагогічних наук України

21 червня 

2019 р.

114 45

online

26 червня 

2020 року

110 42



Зимові школи УАДО

Місце  проведення, 

співорганізатори

Дата 

проведення

Кількість 

учасників

Кількість 

представлених 

університетів

Дрогобич – Трускавець, 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка

28 січня – 02 

лютого 2018 

року 

26 16

Умань, Уманський 

державний педагогічний 

університет імені Павла 

Тичини

23 – 28 січня

2019 року

26 15

Луцьк, Луцький 

національний технічний 

університет

27 січня – 1 

лютого 2020 

року

25 12



Тематика зимових шкіл



Напрями розвитку 

◼ Популяризація та розбудова УАДО;

◼ Стоврення дослідницьких комітетів УАДО за міждисциплінарним принципом;

◼ щорічне проведення конференцій УАДО з публікацією матеріалів конференції;

◼ сприяння науковому розвитку молодих дослідників у галузі освіти шляхом залучення їх до 

участі у сезонних школах УАДО;

◼ відкрити науковий рецензований журнал УАДО «Український журнал освітніх досліджень»;

◼ підвищувати залучення членів УАДО до прикладних (емпіричних) дослідницьких проектів з 

проблем освіти;

◼ активізувати міжнародну діяльність УАДО;

◼ сприяти інтеграції членів УАДО в європейський науковий простір через участь у 

закордонних конференціях (насамперед ECER) та публікацію у закордонних рецензованих 

виданнях;

◼ забезпечити постійний доступ членів УАДО до міжнародних баз наукових видань з проблем 

освіти;

◼ активізувати співпрацю з державними органами управління освітою з метою впливу на 

прийняття управлінських рішень та реформування системи освіти;

◼ активізувати участь членів УАДО в грантових проектах;

◼ завершити роботу над Етичним кодексом дослідника освіти та популяризувати його серед 

членів УАДО.



uera.org.ua

Дякую за увагу!


