Українська асоціація
дослідників освіти

Соціологічна асоціація
України

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

науково-аналітичних робіт
«Український вчитель: аналіз даних проекту
за методологією TALIS»
Мета конкурсу – популяризація проекту TALIS з метою залучення України до
міжнародних
освітніх
проектів,
поширення
результатів
Всеукраїнського
моніторингового опитування директорів та вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів щодо викладання та навчання (за методологією TALIS), активізації наукових
досліджень з проблем освіти, поглиблення знань про соціально-професійний статус
сучасного українського вчителя та його освітнє середовище для ефективного
реформування вітчизняної освіти .
До участі у конкурсі запрошуються науковці, молоді дослідники, студенти
Робочі мови конкурсу: українська, англійська
Організатори конкурсу:
 Українська асоціація дослідників освіти (президент - проф. Світлана Щудло)
 Соціологічна асоціація України (президент - проф. Віль Бакіров)
Важливі дати:
10 жовтня 2018 року – початок конкурсу
10 грудня 2018 – завершення прийому наукових робіт
30 грудня 2018 – оголошення результатів конкурсу
30 травня – публікація конкурсних робіт
Вимоги до конкурсної роботи:
Робота має бути присвячена аналізу даних Всеукраїнського моніторингового
опитування директорів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо
викладання та навчання (за методологією TALIS) та базуватися на цих даних.
Масив даних та супровідні документи знаходяться на сайті УАДО
(http://uera.org.ua/uk/node/54 ). Для аналізу можуть бути використані відкриті
дані міжнародного проекту TALIS (http://www.oecd.org/education/talis/).
Складові науково-аналітичної роботи:
- сформульована тема та дослідницька проблема, окреслена актуальність теми,
сформульовані дослідницькі питання та відповідні цікаві за змістом гіпотези,
обґрунтована можливість перевірки гіпотез саме на даних TALIS;

- бґрунтований вибір методу аналізу, відповідність обраного методу задачам
перевірки гіпотез;
- викладений аналіз даних;
- сформульовані висновки, що відповідають поставленій задачі та дійсно
мають безпосереднє відношення до гіпотез, що перевіряються.
Всі висновки в роботі мають ґрунтуватися на проведеному аналізі емпіричних
даних.
Список використаних джерел має бути оформлений за стандартом APA.
Максимальний обсяг тексту без титульної сторінки, списку використаних
джерел та додатків не повинен перевищувати 40 000 знаків (включаючи
пробіли), що складає приблизно 20 сторінок А4 через півтора інтервали шрифтом
Times New Roman розміром 14.
Роботу слід надіслати на адресу: ukrainian.era@gmail.com
Тел. для довідок: 0967877866
Критерії оцінювання наукової роботи:
- якість аналізу, здійсненого в роботі: постановка задачі, формулювання
дослідницьких питань, гіпотези дослідження, обґрунтування відбору ознак, вибір
методів аналізу, обґрунтування висновків – до 60 балів;
- структура роботи, логіка викладу – до 30 балів;
- якість оформлення роботи: грамотність, форматування, оформлення
ілюстрацій, тощо – до 10 балів
Журі приймає рішення шляхом індивідуального оцінювання робіт згідно
встановлених критеріїв та колективного обговорення. Журі оголошує остаточний
рейтинг та визначає трьох переможців конкурсу. Журі не оголошує оцінки окремих
учасників.
Кращі наукові роботи, рекомендовані конкурсною комісією до друку, будуть
опубліковані за кошт організаторів конкурсу і увійдуть до колективної монографії.
Нагородження:
Усі учасники конкурсу одержать сертифікати, що засвідчують участь у
конкурсі.
Переможці конкурсу (1 місце) в кожній з трьох категорій – студенти, молоді
дослідники, досвідчені науковці, - будуть нагороджені заохочувальними
подарунками.
Переможці конкурсу (1, 2 ,3 місце у кожній з трьох категорій) будуть запрошені
до участі тижневій ІІ Зимовій Школі Української асоціації дослідників освіти
«Європейські індикатори якості освітніх досліджень», що пройде в Умані у лютому
2019 в межах проекту “Європейські індикатори якості освітніх досліджень для
розширення можливостей освітян в Україні” та співфінансується Програмою
Erasmus+ Європейського Союзу.
Кращі роботи, рекомендовані членами журі до друку, будуть опубліковані за
кошт організаторів конкурсу у вигляді колективної монографії.

Очікуємо на Ваші роботи!
Оргкомітет конкурсу.

