
Відзив 

на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії  

у галузі 01 Освіта, педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

ГО «Українська асоціація освіти дорослих» сприяє розвитку системи 

освіти дорослих в Україні, зокрема шляхом підтримки освітніх ініціатив щодо 

професійного розвитку кадрів для освіти дорослих загалом і педагогічної 

освіти як її складової зокрема. Саме тому вважаємо, що  реалізація освітньо-

наукової програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, що має 

фокус на проблемах педагогічної освіти і освіти дорослих, має всі підстави для 

втілення в умовах потреби України у розвитку системи освіти дорослих. 

Українська асоціація освіти дорослих через посередництво Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

здійснює ряд заходів, до яких долучаються майбутні доктори філософії. 

Зокрема у співпраці проводяться щорічні заходи: Вебінар «Рідномовна і 

багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», Міжнародні 

мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької, 

Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток 

дорослих: проблеми і перспективи», присвячені пам'яті академіка Семена 

Устимовича Гончаренка, Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж 

життя: вимоги часу», присвячені пам'яті видатного вченого-педагога Олени 

Степанівни Дубинчук та ін. Аспіранти і викладачі програми мають можливість 

брати участь у цих заходах та апробовувати результати наукових досліджень. 

Спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України було зреалізовано ряд ініціатив у напрямі здійснення 

реформаційних змін у сфері освіти дорослих. Видано проєкт Концепції 

розвитку освіти дорослих в Україні. Проєкт / ГС «Українська асоціація освіти 

дорослих» (http://www.uaod.org.ua/data/book_razdel/KONTSEPTSIYA_osv_ 

dor_v_ukrayini_26.10.19_.doc). Проведено Національний круглий стіл з питань 

законодавчого забезпечення освіти дорослих в Україні 5 листопада 

2019 р. (http://ipood.com.ua/novini/naconalniy-krugliy-stl-z-pitan-

zakonodavchogo-zabezpechennya-rozvitku-osvti-doroslih-v-ukran/). Здійснено 

обговорення законопроєкту «Про освіту дорослих» (2020). 

URL: http://ipood.com.ua/novini/obgovorennya-zakonoproktu--pro-osvtu-

doroslih/. 

До заходів, проведених у партнерстві Української асоціації освіти 

дорослих і ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України у 2019 – 2020 рр., 

долучались викладачі програми, аспіранти, що сприяє їх обізнаності  з 

сучасними тенденціями розвитку освіти дорослих в Україні і світі. Зокрема це 

вебінар «Освіта дорослих: теорія, практика, партнерство» 

(http://ipood.com.ua/novini/osvta-doroslih-teorya,-praktika,-partnerstvo-vebinar/); 

вебінар «Андрагог як фахівець у сфері освіти дорослих» у рамках ХІІ 

Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

(http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2092/); Звітна науково-практична 
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конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України за 2019 рік «Тенденції розвитку освіти дорослих в 

Україні та зарубіжжі» (25-26 березня 2020 р., м. Київ; Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Громадська спілка 

«Українська асоціація освіти дорослих») та ін. 

Зважаючи на актуальність проблеми визнання результатів неформальної 

освіти, удосконалення її організаційно-управлінських засад, рекомендуємо 

впроваджувати в освітній процес підготовки майбутніх докторів філософії 

змістові модулі, теми чи окрему дисципліну з проблем неформальної освіти 

дорослих. 

 

 

Заступник голови Громадської спілки  

«Українська асоціація освіти дорослих»,  

доктор економічних наук, професор  
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