ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національної академії педагогічних наук України
Оголошує у 2017 році прийом до аспірантури
на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за
спеціальністю 011 – Науки про освіту, за спеціалізаціями
«Політика та лідерство у вищій освіті»,
«Викладання і навчання у вищій освіті»
Вступники до аспірантури подають такі документи:
 заяву на ім’я директора;
 особовий листок з обліку кадрів;
 копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної
кваліфікації спеціаліста чи магістра і копію додатку до диплому;
 лист-клопотання з гарантією працевлаштування в державній установі для
навчання за державним замовленням;
 список опублікованих наукових праць з теми дисертації; вступники, які не
мають опублікованих наукових праць, подають реферати обсягом один
друкований аркуш з обраної наукової спеціальності;
 копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали
відповідно до п. 7 розділу V Правил прийому в аспірантуру Інститут вищої
освіти НАПН України (див. умови прийому 2017 р.)
 копію паспорта ( 1-5, 10-12 с.)
 копію трудової книжки;
 довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
Підготовку в аспірантурі Інститут здійснює за рахунок загального фонду державного
бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах
контракту), вартість контрактної форми навчання за 4 роки складає – 64 тис. грн.
(середня вартість за рік – 16 тис.грн.)
.
Документи приймаються з 5 до 30 червня 2017 року за адресою: 01014, м. Київ,
вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб.№ 804, (понеділок та четвер з
10.00 до 17.00).
Додаткова інформація:
 за телефоном (044) 284-20-77, 286-68-04, 286-62-98; (050)73-33-572
 на сайті Інституту http://ihed.org.ua/ua/pidrozdily/aspirantura.html;
 електронною поштою: research_edu@ukr.net.

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва)
за спеціальністю 011 – Науки про освіту,
спеціалізація «Політика та лідерство у вищій освіті».
 Термін навчання – 4 роки. Форми навчання – денна, заочна (дистанційна).
 Предметна галузь – управління вищою освітою.
 Обсяг освітньої складової програми – 34 ЄКТС.
 Особливості програми:
o Тип програми – освітньо-наукова (професійна).
o Орієнтація на профіль фахівця та функціонал професійної діяльності з управління вищою
освітою.
o Навчання через дослідження на основі принципу студентоцентризма та засадах
компетентнісного, міждисциплінарного та інтерактивного підходів.
o Стажування закордоном у європейських університетах.
o Практика викладання у закладах вищої освіти України.
o Тематика дослідження орієнтована на вирішення прикладної проблеми управління у
вищій освіті.
o Викладання окремих дисциплін англійською мовою.
o Широке використання сучасних ІТ.
o Викладання, проведення практики та наукове керівництво забезпечують провідні
вітчизняні та зарубіжні дослідники та практики з управління вищою освітою.
o Сучасні навчально-методичні матеріали, розроблені спільно з європейськими експертами
у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку
таланту» (Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging, ELITE).
 Працевлаштування випускників:
o Керівники різних рівнів управління у закладах вищої освіти та органах управління освітою.
o Наукові працівники (дослідники), аналітики, консультанти, експерти у галузі вищої освіти.

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва)
за спеціальністю 011 – Науки про освіту,
спеціалізація «Викладання і навчання у вищій освіті».
 Термін навчання – 4 роки. Форми навчання – денна, заочна (дистанційна).
 Предметна галузь – теорія навчання і викладання.
 Обсяг освітньої складової програми – 34 ЄКТС.
 Особливості програми:
o Тип програми – освітньо-наукова (професійна).
o Орієнтація на профіль науково-педаглгчного працівника закладу вищої освіти і його
професійну компетентність.
o Навчання через дослідження на основі принципу студентоцентризма та засадах
компетентнісного, міждисциплінарного та інтерактивного підходів.
o Стажування закордоном у європейських університетах.
o Практика викладання у закладах вищої освіти України.
o Тематика дослідження орієнтована на вирішення прикладної проблеми викладання і
навчання у вищій освіті.
o Викладання окремих дисциплін англійською мовою.
o Широке використання сучасних ІТ.
o Викладання, проведення практики та наукове керівництво забезпечують провідні
вітчизняні та зарубіжні дослідники та практики з вищої освіти.
o Сучасні навчально-методичні матеріали, розроблені спільно з європейськими експертами
у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку
таланту» (Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging, ELITE).
 Працевлаштування випускників:
o Науково-педагогічний та педагогічний працівник закладу вищої освіти.
o Наукові працівники (дослідники) у галузі вищої освіти.
o Методисти із навчальної та навчально-методичної роботи в закладі вищої освіти

