
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії  

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

науки в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України реалізується освітньо-наукова програма підготовки майбутніх 

докторів філософії у галузі 01 Освіта, педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки, спрямована на формування у майбутніх викладачів-

дослідників цінностей наукової і викладацької діяльності, професійно-

наукової, мовно-комунікативної, інформаційної, методологічної культури 

дослідження, критичного мислення, педагогічної майстерності, інших 

компетентностей, необхідних для професійної комунікації, науково-

професійної і викладацької роботи, кар’єрного зростання у сфері педагогічної 

освіти і освіти дорослих. 

Освітня і наукова складові освітньо-наукової програми ґрунтується на 

таких принципах, як: інноваційність, гнучкість у реагуванні на суспільні 

зміни, єдність теорії і практики, неперервність, системність,  поєднання 

національних освітніх традицій та світового досвіду, академічна 

доброчесність, прогностичність, забезпечення розвитку індивідуальної 

освітньої траєкторії, наставництво.  

Аналіз навчально-методичного супроводу освітніх компонентів 

уможливив з’ясувати, що усі складові спрямовані на формування і розвиток 

чітко визначених фахових компетентностей, «м’яких» навичок та предметних 

результатів. Важливо зазначити, що викладачі програми використовують 

спектр традиційних та інноваційних форм і методів організації формального і 

неформального навчання, що забезпечує умови для професійного зростання 

майбутніх докторів філософії.   

З-поміж інноваційних форм і методів викладачі використовують такі, як: 

бінарна лекція, дискусія, «мозковий штурм», симуляція, педагогічне 

моделювання тощо), що обираються викладачами з урахуванням специфіки 

дисципліни, її змісту, спрямовані на реалізацію якісного наукового 

дослідження майбутнього доктора філософії з проблем педагогічної освіти і 

освіти дорослих.  

Значну увагу викладачі програми приділяють організації вебінарів з 

проблем академічної доброчесності у науково-освітній діяльності, мовної 

культури, публікаційної діяльності тощо. У 2020 р. спільно було проведено 

бінарні заняття у формі вебінару доктором педагогічних наук М.П. Вовк та 

доктором педагогічних наук, професором О.М. Семеног, зокрема: вебінар для 

магістрантів, аспірантів і докторантів «Академічне письмо: потенціал 

наукової фахової української мови» 22.04.2020 м. Київ. Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

(http://ipood.com.ua/kalendar-podiy/vebinar-akademichne-pismo-potencial-

naukovo-fahovo-ukransko-movi/); вебінар «Мовна культура дослідника.  
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