
ОГОЛОШЕННЯ 

 
З урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації в Україні, 

відповідно до наказу МОН України «Про внесення змін  до наказу Міністерства 

освіти і науки України» № 591 від 04.05.2020 р., зазнали змін терміни 

проведення вступної кампанії у 2020 році в Інституті педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України здійснює підготовку фахівців освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії та наукового ступеня доктора наук на, відповідно, третьому та 

дев’ятому наукових рівнях вищої освіти, в аспірантурі та докторантурі. 

За спеціальностями: 

Галузь знань Спеціальність 

шифр назва код назва 

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

053 Психологія  

 

Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість 

подачі оригіналів документів поштою. Передбачено також, що вступники 

зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, 

наклавши на них кваліфікований електронний підпис (КЕП), а самі документи 

донести після початку навчання. 

Документи, необхідні для вступу до аспірантури ІПООД імені Івана 

Зязюна НАПН України подаються: 

а) заява вступника паперовій формі подається вступником у паперовій 

формі особисто до Відбіркової комісії ІПООД імені Івана Зязюна НАПН 

України; 

б) документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України «Про громадянство України»); 

в) військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

г ) медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у; 

д) копія диплома магістра/спеціаліста із зазначенням здобутої 

спеціальності та додаток до нього; 

е) особова картка за формою П-2ДС; 

ж)дослідницька пропозиція з обраної абітурієнтом спеціальності, її 

презентація; 

к) лист-клопотання освітнього закладу, де працює вступник, 

рекомендаційний лист від потенційного роботодавця, вченого, зацікавлених у 

науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури. 

  



 

Етапи вступної кампанії Строки вступної компанії 

Початок прийому заяв та документів 09 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 20 серпня 2020 року 

Строки проведення вступних випробувань 21 серпня – 28 серпня 2020 року 

Терміни зарахування вступників до 31 серпня 2020 року 

Початок навчання в Аспірантурі 01 вересня 2020 року 

 

Про зміст, форму і строки проведення вступних випробувань для 

конкурсного відбору читайте на сайті Інституту в Правилах прийому до 

аспірантури та докторантури Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  

імені Івана Зязюна НАПН України в 2020 році. 

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури ІПООД 

імені Івана Зязюна НАПН України: 

а) заява вступника; 

б) медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у; 

в) копія диплома про вищу освіту; 

г) копія диплома доктора філософії (кандидата наук); 

д) особова картка за формою П-2ДС; 

ж) копія документа, що засвідчує особу та громадянство; 

з) перелік наукових праць; 

к) розгорнутий план, матеріали дисертації; 

л) лист-клопотання освітнього закладу, де працює вступник, його 

характеристика, підписана доктором наук, штатним науково-педагогічним або 

науковим співробітником вищого навчального закладу (наукової установи). 

Вступним випробуванням до докторантури ІПООД імені Івана Зязюна 

НАПН України є наукова доповідь вступника на розширеному засіданні 

випускового відділу за спеціальністю (21 серпня – 28 серпня 2020 року).  

Порядок роботи Приймальної комісії ІПООД імені Івана Зязюна НАПН 

України з 09 серпня 2020 р.: 

Дні тижня Години 

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 10.00 – 16.00 

обідня перерва 12.30 – 13.30 

04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9,  

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

відділ аспірантури і докторантури, каб. 608, 

Тел. (044) 468-33-92  

Ел. пошта : sharoshkinan@gmail.com ; ipood2008@ukr.net 

 

 

Конфиденциальность 

Мой аккаунт 

Наталия Шарошкина 

 

Всі питання з проведення вступної кампанії та стосовно документів 

звертатись за тел. 067-604-13-13 – Шарошкіна Наталія Геннадіївна 
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