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ІНСТИТУТ МАГІСТРАТУРИ, АСПІРАНТУРИ  
І ДОКТОРАНТУРИ

Директор Інституту —  
Савєльєв Володимир Леонідович, 
доктор історичних наук, професор.

Заступник директора,  
голова науково-методичної ради інсти-
туту —  
Кивлюк Ольга Петрівна,  
доктор філософських наук,  
професор кафедри методології науки 
та міжнародної освіти

Інститут магістратури, аспірантури і 
докторантури було створено 13 берез-
ня 2008 року і призначено його дирек-

тором Григорія Івановича Волинку – док-
тора філософських наук, професора. З 20 жовтня 2011 
року Інститут очолює Володимир Леонідович Савєльєв. 

Інститут магістратури, аспірантури і докторанту-
ри є навчально-науковим підрозділом Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
який здійснює освітню діяльність, пов’язану з підготов-
кою магістрів, аспірантів і докторантів, веде наукову та 
науково-методичну роботу, має відповідний рівень кад-
рового та матеріально-технічного забезпечення. 

В Інституті магістратури, аспірантури і докторан-
тури працюють 8 професорів, докторів наук, 13 канди-
датів наук, доцентів, 4 викладача без вченого ступеня.

У тісній співпраці з навчально-науковими підроз-
ділами університету Інститут здійснює науково-на-
вчальну і координаційну роботу з підготовки магістрів, 
аспірантів і докторантів, підвищення кваліфікації педа-
гогічних і науково-педагогічних працівників, керівни-
цтво НДР кафедр, що входять до його складу.

КАФЕДРА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ  
ТА МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедри — Савєльєв Воло-
димир Леонідович – доктор історичних 
наук, професор

Кафедра методології науки та між-
народної освіти була створена у 
2012 р. як загальноуніверситет-

ська і увійшла до внутрішньої структури 
Інституту магістратури, аспірантури та 
докторантури відповідно до наказу № 216 
від 10 травня 2012 р. Завідувачем кафедри 
методології науки та міжнародної освіти є 
Савєльєв Володимир Леонідович – про-

фесор, доктор історичних наук. 
Викладацький склад кафедри – Ольга Петрівна 

Кивлюк, професор, доктор філософських наук; Віктор 
Миколайович Вашкевич, професор, доктор філософ-
ських наук; Вікторія Борисівна Халамендик, профе-
сор, доктор філософських наук; Юлія Володимирівна 
Бех, професор, доктор філософських наук; Михайло 
Іванович Бойченко, професор, доктор філософських 
наук; Леся Леонідівна Макаренко, професор, доктор 
педагогічних наук; Ольга Вікторівна Добродум, до-
цент, доктор філософських наук; Денис Борисович 
Свириденко, доцент, кандидат філософських наук.

Дисципліни, що викладаються: «Основи наукових 
досліджень», «Методологія наукового дослідження», 
«Філософія та методологія управління», « Методологія 
та методика організації наукової праці», «Менеджмент 
міжнародних освітніх проектів», «Теорія ефективнос-
ті комунікації в міжнародній освіті», «Світовий ринок 
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КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ  
ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедри — Андрущенко Віктор Петро-
вич, ректор НПУ ім. М. П. Драгоманова, доктор філо-
софських наук, професор

Кафедру соціальної філософії та філософії осві-
ти було створено у 2005 році як загальноунівер-
ситетську кафедру філософії освіти НПУ імені 

М. П. Драгоманова відповідно до рішення Вченої ради 
університету від 24 березня 2005 року. З цього часу ка-
федру очолює ректор університету, член-кореспондент 
НАН України, академік НАПН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, 
доктор філософських наук, професор Віктор Петрович 
Андрущенко.

У квітні 2005 року кафедра ввійшла в струк туру но-
воствореного Інституту історії та філософії педагогіч-
ної освіти. У грудні 2007 року назва кафедри філософії 
освіти була змінена на кафедру соціальної філософії та 
філософії освіти.

Сьогодні на кафедрі працюють 22 науково-пе-
дагогічних працівника. Серед них 10 докторів наук, 
професорів — В. П. Андрущенко, В. І. Кушерець, 
В. І. Муляр, О. В. Уваркіна, І. В. Степаненко, Е. М. Ге-
расимова, О. Є. Гомілко, І. І. Загарницька, В. Л. Савє-
льєв, В. П. Заблоцький; кандидати наук — професори 
Л. М. Панченко, М. М. Левшин, доценти В. О. Гальпє-
ріна, С. О. Терепищий, К. А. Боднар, Д. Б. Свириден-
ко, старші викладачі Т. П. Артімонова, Н. М. Гайдич, 
А. М. Костенко, Н. І. Кліваденко та старший викладач 
В. В. Кучеренко.

Професорсько-викладацький склад кафедри надає 
наукове консультування 10 докторантам та керує під-
готовкою 36 аспірантів за спеціальностями 09.00.03 со-
ціальна філософія та філософія історії і 09.00.10 — філо-
софія освіти.

Кафедра має вагомі наукові здобутки. Протягом 
10 років науковці кафедри видали понад 700 наукових 
праць у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, 
25 навчальних посібників та методичних рекомендацій, 
організували близько 20 міжнародних та всеукраїнських 
конференцій, «круглих столів» та семінарів. Викладачі 
кафедри постійно працюють над оновленням методич-
ного забезпечення дисциплін, які викладають.

освітніх послуг», «Міжнародні стандарти якості та сер-
тифікації освіти», «Освітня дипломатія», «Міжнародні 
освітні програми», « Глобальна освіта».

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ  
ВИЩОЇ ШКОЛИ

Завідувач кафедри — Дем’яненко Наталія Мико-
лаївна, доктор педагогічних наук, професор

22 листопада 1999 р. у Національному педа-
гогічному університеті імені М. П. Драго-
манова створено загальноуніверситетську 

кафедру педагогіки і психології вищої школи. Завід-
увач-засновник – доктор педагогічних наук, професор, 
академік НАПН України Олексій Григорович Мороз 
(очолював кафедру в 2000–2007 рр.).

З 2012 р. кафедра входить до складу Інституту ма-
гістратури, аспірантури і докторантури НПУ імені 
М. П. Драгоманова.

Сьогодні кафедра діє як загальноуніверситетська 
(у магістратурі університету викладається 5 навчальних 
дисциплін, на бакалавраті – 2) і випускова зі спеціаль-
ності магістерського рівня 8.18010021 – Педагогіка вищої 
школи (до навчально-методичного комплексу входить 
14 фундаментальних навчальних дисциплін, 2 психоло-
го-педагогічних тренінги, 5 спеціалізованих (електив-
них) навчальних курсів, 4 види науково-педагогічної і 
виробничо-педагогічної практики, дидактичні тьюторіа-
ли). Професорсько-викладацький склад сучасної кафед-
ри: Н. Л. Акініна, кандидат педагогічних наук, доцент; 
Т. В. Багрій, кандидат педагогічних наук, старший ви-
кладач; Г. М. Бойко, кандидат педагогічних наук, доцент; 
Р. М. Вернидуб, кандидат фізико-математичних наук, 
професор, проректор з навчально-методичної роботи; 
Н. Л. Висідалко, кандидат психологічних наук, доцент; 
А. О. Гончарук, асистент; І. В. Зайченко, доктор педаго-
гічних наук, професор; Л. О. Калмикова, доктор психо-
логічних наук, професор; Ю. В. Коноваленко, асистент; 
І. М. Кравченко, кандидат педагогічних наук, доцент; 
О. І. Купрєєва, кандидат психологічних наук, доцент; 
І. М. Мельникова, кандидат педагогічних наук, професор; 
Т. О. Олефіренко, кандидат педагогічних наук, доцент, 
начальник навчально-методичного управління; В. Г. Сі-
рик, спеціаліст вищої категорії; Т. Б. Слободянюк, кан-
дидат педагогічних наук, доцент; В. О. Смікал, кандидат 
педагогічних наук, доцент; М. М. Фоменко, кандидат пе-
дагогічних наук, професор.

Міжвузівська навчально-методична і науково-
про ектна робота здійснюються кафедрою на основі 
угод про співпрацю з Інститутом вищої освіти НАПН 
України, кафедрою педагогіки Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою 
педагогіки і психології професійної освіти Національ-
ного авіаційного університету, кафедрою психології і 
педагогіки Національного лінгвістичного університе-
ту. З 2008 р. постійним зарубіжним партнером кафед-
ри є Вища школа педагогічна імені Павла Влодковіца 
(м. Плоцк, Республіка Польща). 
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