ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури та докторантури у 2018 році
на підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора
наук за спеціальностями:
у галузі 01 «Освіта/ Педагогіка» – 011 «Освітні, педагогічні науки»
у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» – 053 «Психологія»
ліцензія Міністерства освіти і науки України
за наказом МОН України від 03.08.2016 р. № 933(вперше).
Рішення засідання вченої ради Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України
від 26 грудня 2016 року (протокол № 13 про відкриття докторантури)

Форми і терміни навчання:




Аспірантура (підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор
філософії) – очна (за рахунок коштів державного бюджету України або за
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб); заочна (за рахунок коштів
фізичних і юридичних осіб) – 4 роки
Докторантура (підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор
наук) – очна (за рахунок коштів державного бюджету України або за
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб; заочна (за рахунок коштів
фізичних і юридичних осіб) – 2 роки

Наші переваги:












Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України – провідна
державна наукова організація, що займається науково-методичним
супроводом педагогічної освіти і освіти дорослих з 2007 р.;
досвід підготовки наукових кадрів в аспірантурі й докторантурі;
можливість отримувати консультації провідних фахівців у галузі освіти
дорослих, брати участь у науковій та експериментальній діяльності,
науково-масових заходах Інституту;
наявність центрів підвищення кваліфікації педагогічної освіти і освіти
дорослих;
можливість стажування на базі Інституту від провідних науковців за
спеціальностями;
наявність власних наукових фахових видань;
наукова бібліотека;
наявність спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і
докторських дисертацій за відкритими спеціальностями;
наявність забезпечення аспірантів і докторантів гуртожитком, кімнатами
для проживання.

Умови зарахування:
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну
вищу освіту за освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста).
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії
(кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної
спеціальності і які мають наукові результати, що потребують завершення або
оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за
сукупністю статей.
Документи для вступу до аспірантури ІПООД НАПН України
приймаються з 01 березня до 31 травня 2018 року.
Початок навчання в аспірантурі – з 1 вересня 2018 року.
За адресою: 04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України, відділ аспірантури і докторантури, каб. 608.
Тел. (044) 440-62-86; факс (044) 440-63-88
Ел. пошта : sharoshkinan@gmail.com ; ipood2008@ukr.net

