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Шановні колеги,  
 
Мене звати Веніамін Куцюруба, і я є професором з освітньої політики, управління, та 
лідерства в Королівському університеті в м. Кінгстон, Онтаріо, Канада. Я в даний час 
проводжу дослідження під назвою Cоціальні зміни, реформи освіти та кар'єра молодого 
вчителя в Україні. Це дослідження затверджене комітетом Королівського університету 
відповідно до рекомендованих Канадських етичних принципів та норм. Дозвіл також був 
наданий іншими відповідними органами в Україні.  
  
В чому полягає зміст даного дослідження? Метою даного наукового дослідження є 
дізнатися про кар'єру молодого вчителя та види професійної підтримки що існують для 
молодих вчителів в Україні у вигляді "Школи молодого вчителя" та наставництва.  
 
Що передбачається даним дослідженням? Я прошу вашого сприяння в проведенні цього 
дослідження в загальноосвітніх школах вашого регіонy України серед молодих вчителів зі 
стажем роботи від одного до чотирьох років, які брали участь у програмі "Школа молодого 
вчителя". Учасникам буде запропоновано заповнити онлайн-опитування за наступним 
посиланням http://queensu.fluidsurveys.com/s/new-teacher-UA щоб отримати дані їхнього 
демографічного і психографічного профілю (тобто інтереси, професійні відносини і 
цінності), а також їхні погляди щодо кар'єри молодого вчителя, ефективності професійної 
підтримки, інфраструктури, та програм для молодих вчителів, та їх відповідність до потреб 
професійного формування та акультурації молодих викладачів в школах. Опитування буде 
проводитися протягом літа-осені 2016 року, і займе не більше 15 хвилин. Для учасників не 
існує ніяких фізичних, психологічних, економічних або соціальних ризиків пов'язаних з цим 
дослідженням. Я сподіваюся, що ви сприятимете проведенню даного дослідження.  
 
Чи є участь добровільна? Участь є повністю добровільною. Учасники можуть відмовитись 
від участі в дослідженні в будь-який час за будь-якої причини, без тиску та наслідків будь-
якого роду. Учасники не зобов'язані відповідати на запитання, при запиті яких вони 
відчувають себе некомфортно.  
 
Що станеться з відповідями? Конфіденційність відповідей гарантується по мірі 
можливостей. Тільки дослідник матиме доступ до цієї інформації. Адекватні заходи будуть 
прийняті, щоб мінімізувати ймовірність ідентифікації учасників; учасникам буде 
повідомлено якщо ймовірність ідентифікації існуватиме. Результати даного дослідження 
можуть бути опубліковані в академічних чи професійних журналах або представлені на 
академічних або наукових конференціях, але будь-які такі презентації міститимуть тільки 
загальні висновки без особисистої інформації та імен. Дані зберігатимуться протягом п'яти 
років. Якщо Ви зацікавлені, я можу надати вам копію результатів на англійській мові після 
завершення цього дослідження.  
 
Чи буде компенсація за участь? Учасники не отримають жодної компенсації за свій час.  
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Що робити у випадку додаткових питань щодо опитування? Будь-які питання про участь 
в дослідженні можуть бути спрямовані до головного дослідника, професора Веніаміна 
Куцюруби на електронну пошту ben.kutsyuruba@queensu.ca або за телефонами +1-613-533-
3049 (в Канаді) та +38 (095) 027-4078 (в Україні). Будь-які питання щодо дотримання 
етичних норм дослідження можуть бути спрямовані до Голови Генеральної Ради з етики 
досліджень на електронну пошту chair.GREB@queensu.ca або за телефоном +1-613-533-6081 
(в Канаді).  
 
Якщо ви готові надати дозвіл на проведення даного дослідження в загальноосвітніх школах 
вашого вашого регіонy України, будь-ласка запросіть молодих вчителів зі стажем роботи від 
одного до чотирьох років, які брали участь у програмі "Школа молодого вчителя" заповнити 
опитування за наступним посиланням:  
 
http://queensu.fluidsurveys.com/s/new-teacher-UA 
 
Якщо у вас є додаткові питання, будь ласка зверніться за телефоном +38 (095) 027-4078 (в 
Україні) або електронною поштою ben.kutsyuruba@queensu.ca. 
 
Щиро дякую Вам за допомогу в проведенні даного дослідження.  
 
З повагою,  
 
 
Др. Веніамін Куцюруба 
Професор 
Замісник директора Центру Досліджень Соціальних Програм 
Педагогічний факультет  
Королівський університет  
Кінгстон, Онтаріо, Канада 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
August 21, 2016              
 

 
Dear colleagues: 
 
My name is Dr. Benjamin Kutsyuruba, and I am an Associate Professor in Educational Policy and 
Leadership at Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada. I am currently conducting a study 
called Societal Change, Educational Reforms, and Early-Career Teacher Attrition in Ukraine. This 
study has been granted clearance according to the recommended principles of Canadian ethics 
guidelines and Queen’s University policies. Approval has also been granted by other appropriate 
agencies. 
 
What is this study about? The purpose of the proposed study is to address the questions of teacher 
attrition and retention by examining the supports available to beginning teachers in Ukraine 
through teacher induction and mentoring. 
 
What does this study involve? I am requesting your permission to conduct this study in 
elementary and secondary schools in your region of Ukraine. I am seeking participation from new 
teachers within their first two to five years of full-time employment in elementary and secondary 
school in Chernivtsi region who are involved in the teacher induction/mentorship program “School 
of a New Teacher”. The survey is located at http://queensu.fluidsurveys.com/s/new-teacher-UA for 
your perusal. Participants will be asked to complete this online survey to provide quantitative data 
of their demographic and psycho-graphic (e.g., interests, attitudes, and values) profile, as well as 
their perceptions on constructs such as career decision disposition, effectiveness of reliance and 
support infrastructures and programs, and system/school responsiveness to beginning teacher 
formation and acculturation needs. The survey will be undertaken during the summer-fall of 2016, 
and should take no more than 15 minutes to complete. There are no known physical, psychological, 
economic, or social risks associated with this study. It is my hope that you will allow the study to 
be conducted in the schools of your region of Ukraine. 
 
Is participation voluntary? Participation is entirely voluntary. Participants may withdraw from 
the study at any time for any reason, without pressure or consequence of any kind. Participants are 
not obliged to answer any questions that they find objectionable or that make them feel 
uncomfortable.  
 
What will happen to the responses? We will keep participants' responses confidential to the 
extent possible. Only the researchers will have access to this information. Adequate measures will 
be taken to minimize the identifiability of participants; participants will be notified of potential for 
identification. The data may be published in academic or professional journals or presented at 
academic or scientific conferences, but any such presentations will be of general findings and no 
names or identifying information will be revealed. The data will be retained for five years. Should 
you be interested, you are entitled to a copy of the findings upon completion of this study. 
 
Will there be compensation for participation? Participants will not receive any compensation for 
their time. 
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What if I have concerns? Any questions about study participation may be directed to the Principal 
Investigators, Dr. Benjamin Kutsyuruba at ben.kutsyuruba@queensu.ca or +1 (613) 533-3049 (in 
Canada) and +38 (095) 027-4078 (in Ukraine). Any ethical concerns about the study may be 
directed to the Chair of the General Research Ethics Board at chair.GREB@queensu.ca or 1(613) 
533-6081.  
 
If you are willing to support this study among beginning teachers in schools in your region of 
Ukraine, please invite them to access the survey at: 
 
http://queensu.fluidsurveys.com/s/new-teacher-UA 
                                 
Thank you for your assistance in completing this study. If you have any questions, please contact 
me at +38 (095) 027-4078 (in Ukraine) or ben.kutsyuruba@queensu.ca 
 
Thank you for giving this request your attention. 
 
Yours in Education, 
 
 
Dr. Benjamin Kutsyuruba 
Associate Professor, 
Associate Director, Social Program Evaluation Group (SPEG) 
Faculty of Education 
Queen’s University 
Kingston, ON 
 
 
 
 
 
 
 


