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Сучасний етап суспільного розвитку характеризу�
ється суттєвим зростанням ролі знань — провідно�

го продуктивного чинника сучасного інтелектуально�
го і духовного суспільного розвитку. Це одночасно зу�
мовлено і зумовлює помітне розширення масштабів і по�
глиблення наукових досліджень і розробок, що
проводяться практично у всіх галузях суспільства, на
всіх його рівнях [3]. У публікації [4], зазначено, що
проникнення ІКТ у навчальний процес створює перед�
умови для кардинального оновлення як змістово�ці�
льових, так і технологічних сторін навчання, що про�
являється у суттєвому збагаченні системи дидактич�
них прийомів, засобів навчання і на цій основі форму�
ванні нетрадиційних педагогічних технологій,
заснованих на використанні комп’ютерів. Інформати�
зація освіти є наскрізним, всеохоплюючим напрямом
інноваційного розвитку освітньої системи, вона спричи�
нила суттєві зміни у системі навчання, виховання й
освіти, зокрема, у змісті освіти, методах, засобах та тех�
нологіях навчання і виховання. 

Розвиток комп’ютеризації та інформатизації осві�
ти і науки України зумовили необхідність організації
в Україні спеціалізованого науково�дослідного Інсти�
туту, яким став відкритий у червні 1999 р. у Києві Ін�
ститут засобів навчання. Ця подія стала знаковою не
тільки для Академії педагогічних наук України, а й
для всієї України.

Його очолив ініціатор створення — доктор техні�
чних наук, професор В.Ю. Биков, який своїм досвідом
керівника, викладача�практика і науковця сприяв
формуванню нового комп’ютерно орієнтованого нау�
кового�освітнього простору України. Колектив Ін�
ституту почав працювати над вирішенням проблем

створення і використання сучасних технічних засобів
навчання. З метою формування інтегрованого комп’ю�
терно орієнтованого навчального середовища виник�
ла потреба в поглибленні досліджень, і пізніше уста�
нову було перейменовано в Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання АПН України.

Створення і розвиток Інституту були зумовлені не�
обхідністю реалізації нових завдань, що стоять перед
освітою України, перед НАПН України і вимагають фо�
рмування якісно нового навчального середовища, яке
б відповідало сучасним освітнім потребам людини, ста�
ну і перспективним тенденціям науково�технологічно�
го та соціально�культурного розвитку суспільства, но�
вітнім досягненням психолого�педагогічної науки та
освітньої практики в Україні та світі [2]. Тобто засну�
вання Інституту було логічним продовженням і важли�
вим етапом для розвитку інформатизації України.

Нині головною метою діяльності Інститут є прове�
дення фундаментальних і прикладних досліджень
щодо розв’язання актуальних теоретико�методоло�
гічних і науково�методичних проблем створення,
упровадження та ефективного застосування в освіт�
ній практиці програмних і технічних засобів навчан�
ня та ІКТ [2]. На рис. 1. представлено сторінку офіцій�
ного сайту Інституту (http://iitlt.gov.ua).

За роки, що минули з моменту створення Інституту,
змінювався кадровий склад, у таблиці 1 відображено ка�
дровий склад Інститут за останні 5 років. Удосконалюва�
лась також структура Інституту, на кінець 2014 р. було
6 наукових відділів: 1) дослідження і проектування на�
вчального середовища; 2) інформатизації навчально�
виховних закладів; 3) інформаційно�аналітичний відділ
педагогічних інновацій; 4) лабораторних комплексів
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засобів навчання; 5) електронних інфо�
рмаційних ресурсів і мережних тех�
нологій; 6) комп’ютерно орієнтованих
систем навчання і досліджень.

Високий науковий статус установи
забезпечують провідні вчені, серед яких
4 є дійсними членами НАПН України
(Б.Ю. Биков, А.М. Гуржій, М.І. Жал�
дак, В.В. Олійник), 5 професорів
(Т.І. Коваль, М.П. Лещенко, О.М. Спі�
рін, О.В. Співаковський, Ю.В. Триус) та
ін. В Інституті працюють близько 53
наукових співробітники, з них 6 докто�
рів наук і 23 кандидати наук. «До коле�
ктиву науковців Інституту входять фа�
хівці різних галузей знань: технічних,
фізико�математичних, педагогічних,
психологічних, оскільки таке поєднан�
ня спеціалістів забезпечує проведення
системних досліджень, виконання на�
уково�дослідних робіт на сучасному ви�
сокому професійному рівні з викорис�
танням широкої теоретико�методологі�
чної бази і залученням інструментів до�
слідження з різних розділів знань»,
зазначено у публікації [2].

На рис. 2 відображено кадровий
склад співробітників Інституту з на�
уковими ступенями з 2011 р. від за�
гальної чисельності.

Рис. 1. Головна сторінка офіційного сайту Інституту (травень 2015 р.)

Колектив Інституту плідно працював над створен�
ням монографій, посібників та іншої наукової проду�
кції. На жаль, у межах цієї публікації неможливо
охопити усі напрацювання Інституту, які вже впро�
ваджено в освітню практику, тому опишемо підгото�
влені за останні 6 років, а саме: 

Монографії: Експеримент на екрані комп’ютера /
Ю.О. Жук., С.П. Величко., О.М. Соколюк., П.К. Соколов; За�
соби інформаційно�комунікаційних технологій єдиного ін�
формаційного простору системи освіти України / В. В. Лапін�
ський, А.Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред.
В.Ю. Бикова; Оцінювання якості програмних засобів навча�
льного призначення для загальноосвітніх навчальних закла�
дів / за наук. ред. М.І. Жалдака; Науково�методичне забез�
печення інформаційної системи планування наукових до�
сліджень в Національній академії педагогічних наук України
на базі мережі Інтернет / Ко�в авторів; Електронні бібліоте�
чні інформаційні системи наукових і навчальних закладів / за
наук. ред. О.М. Спіріна; Моніторинг рівня навчальних дося�
гнень з використанням Інтернет�технологій / Биков В.Ю.,
Богачков Ю.М., Жук Ю.О. / за ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука.
Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному навча�
льному експерименті» (Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, Н.П. Де�
ментієвська та ін.; Методологія інформатизації наукової та
управлінської діяльності установ НАПН України на основі

веб�технологій / Ко�в авторів; Науково�організаційні засади
проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН
України / Ко�в авторів; Організація та функціонування мере�
жі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх
навчальних закладів / Ко�в авторів; Система психолого�пе�
дагогічних вимог до засобів інформаційно�комунікаційних тех�
нологій навчального призначення / за ред. М.І. Жалдака.

Посібники: Організація навчальної діяльності у комп’ю�
терно орієнтованому навчальному середовищі / Ю.О. Жук.,
Н.П. Дементієвська, О.М. Соколюк, та ін.; Комп’ютерно орі�
єнтовані засоби навчання з фізики в школі / за заг. ред.
Ю.О. Жука; Організація середовища дистанційного навчан�
ня в середніх загальноосвітніх навчальних закладах / за на�
ук. ред. Ю.М. Богачкова; Формування інформаційно�кому�
нікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтегра�
ційних процесів в освіті / Ко�в. авт. за наук. ред. Биков В. Ю.,
Овчарук О. В.; Мультимедійні системи як засоби інтеракти�
вного навчання / Жук Ю.О., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П.,
Соколюк О.М.; Комп’ютерні технології для місцевої спільно�
ти: адаптація та локалізація для України / заг. ред. Демен�
тієвської Н.П, Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В. Видання 2�е випра�
влене та доповнене; Комп’ютерні технології та майбутня
професія: адаптація та локалізація для України / заг. ред. Де�
ментієвської Н.П. , Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В. Видання 2�е ви�
правлене та доповнене; Інформатика для 11 кл. загально�
освіт. навч. закл.: рівень стандарту / Н.В. Морзе, В.П. Вембер,
О.Г. Кузьмінська, О.В. Шевчук; Розвиток мотивації вдоско�
налення психологічної компетентності керівників освітніх
організацій в умовах очно�дистанційної форми навчання /
О.І. Бондарчук, Н.І. Пінчук, Д.Б. Рождественська; Інформа�
тика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах: мето�
дичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Шимон. —
у 5 ч. — Ч.1. Операційна система Windows та сервісні про�
грами. — 2�ге вид.; Інтернет орієнтовані автоматизовані
системи збирання, накопичення й опрацювання результа�
тів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних
закладів / Ко�в авт. за заг. ред. Бикова В.Ю.; Методичний по�

Рис. 2. Кадровий склад співробітників Інституту



сібник для викладачів «Програма «Шлях до успіху», адаптація
та локалізація для України. Видання 2, виправлене та допо�
внене. Загальна редакція Дементієвської Н.П. , Морзе Н.В.,
Нанаєвої Т.В.; Інформаційні та комунікаційні технології у си�
стемі навчання загальної освіти зарубіжних країн / за заг. ред.
Бикова В.Ю., Овчарук О.В.; Використання Інтернет техноло�
гій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фі�
зики / за ред. Ю.О. Жука.

Інша наукова продукція: Навчальна програма підгото�
вки бібліотечних працівників та науковців до роботи з елек�
тронними бібліотеками (Іванова С.М., Новицький О.В.); Зро�
стаємо у демократії: [плани уроків для початкового рівня з пи�
тань освіти для демократичного громадянства та прав люди�
ни / перекл. з англ. та наук. адапт. О.В. Овчарук / заг. ред. укр.
версії: Н.Г. Протасова; Концепція електронної бібліотеки
НАПН України (Спірін О.М., Іванова С.М., Новицький О.В.);
Основи стандартизації інформаційно�комунікаційних ком�
петентностей в системі освіти України: методичні рекомен�
дації / за заг. ред. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна; Комп’ютер.
Апаратна частина: конфігурація, вибір: навч. посіб. / Дем’я�
ненко В.М., Вовковінська Н.В., Лапінський В.В.; Концепція ме�
режі електронних бібліотек Національної академії педагогі�
чних наук України (Спірін О.М., Іванова С.М., Новицький О.В.,
Яцишин А.В.); Створення та технічна підтримка бібліотеки
установи НАПН України: методичні рекомендації / Іванова
С.М., Савченко З.В., Спірін О.М., Яцишин А.В. за наук. ред.
проф. О. М. Спіріна; Використання сервісів електронної біб�
ліотеки установи: методичні рекомендації / Новицька Т.Л., Са�
вченко З.В., Ткаченко В.А; Інтернет�портал «Інформаційна сис�
тема планування наукових досліджень в Національній акаде�
мії педагогічних наук України» [Електронний ресурс] — Режим
доступу до порталу: http://planning.edu�ua.net; Електронна бі�
бліотека НАПН України [Електронний ресурс]. — Режим до�
ступу: http://lib.iitta.gov.ua; Веб�портал «Мережа партнерс�
тво в навчанні» [Електронний ресурс] / Задорожна Н.Т., Кі�
льченко А.В. Середа К.В.та ін. — Режим доступу: http://ua.part�
nersinlearningnetwork.com.

Наукові розробки Інституту успішно впроваджу�
ються в практику. За останні 6 років співробітники Ін�
ституту опублікували понад 1225 наукових праць, з
них, 11 монографій, 12 навчальних посібників, 443
статей у фахових виданнях (рис 3).

З 2006 р. на базі Інституту видається електронне на�
укове фахове видання «Інформаційні технології і засо�
би навчання» (сайт: http://journal.iitta.gov.ua). У жу�
рналі публікуються результати наукових досліджень

в галузі педагогічних наук з усіх регіонів України,
проблемні статті, спостереження з практики тощо. За
роки існування журналу видано понад 40 номерів. Сьо�
годні журнал переведено на міжнародну сучасну вида�
вничу платформу Open Journal Systems (рис. 4).

Також разом з Інститутом педагогіки НАПН Укра�
їни видається науково�методичний журнал «Комп’ю�
тер у школі та сім’ї» (сайт: http://csf.vashpartner.com).

Спільно з Херсонським державним університетом
видається збірник наукових праць «Інформаційні
технології в освіті» (сайт: http://ite.ksu.ks.ua). Ці ви�
дання є фаховими та затверджені МОН України як та�
кі, в яких друкуються результати дисертаційних до�
сліджень з педагогічної науки.

З 2000 р. співробітниками Інституту, створені та
підтримуються електронні освітні ресурси (сайти, пор�
тали, дистанційні курси та ін.). У створеній в 2009 р.
Електронній бібліотеці НАПН України (сайт: http://
lib.iitta.gov.ua), станом на травень 2015 р. розміщено
6583 повнотекстових інформаційних ресурсів, які мо�
жливо безкоштовно завантажити із сайту бібліотеки.

За 15 років існування в Інституті виконано 27 на�
уково�дослідних робіт. Виконання ще 5 науково�дос�
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Рис. 3. Кількість опублікованих наукових праць
співробітниками Інституту у 2009�2014 рр.

Рис. 4. Сайт електронного наукового фахового видання «Інформаційні
технології і засоби навчання»

лідних робіт розпочалося у 2015 р.,
зокрема: Організаційно�методичні і
технологічні засади забезпечення ін�
формаційного моніторингу впрова�
дження результатів психолого�педа�
гогічних досліджень у практику, Ме�
тодологія педагогічного проектуван�
ня комп’ютерно орієнтованого
середовища навчання предметів при�
родничо�математичного циклу у ста�
ршій школі; Система інформаційно�
аналітичної підтримки педагогічних
досліджень на основі електронних
систем відкритого доступу; Методоло�
гія формування хмаро орієнтовано�
го навчально�наукового середовища
педагогічного навчального закладу;
Формування інформаційно�освітньо�
го середовища навчання старшокла�
сників на основі технологій електро�
нних соціальних мереж. Наголоси�
мо, що серед установ НАПН України
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Інститут вирізняється значною часткою фундамен�
тальних та прикладних досліджень за напрямом «Ін�
форматизація освіти». 

Також співробітники Інституту брали участь у ви�
конанні ряду проектів за державними цільовими про�
грамами. Зокрема, проведено НДР «Система інформа�
ційно�комунікаційних компетентностей учнів, учите�
лів і керівників загальноосвітніх навчальних закла�
дів для нормативного забезпечення та стандартизації
дистанційного навчання» (2009–2010 рр.); НДР «Мо�
делі гармонізації сучасних мережних інструментів
організації та інформаційно�технологічного підтриму�
вання процесів навчально�дослідницької діяльності уч�
нів�членів МАН» (2011 р.) виконувалася у межах На�
ціонального проекту «Відкритий світ».

Вагома робота здійснюється з упровадження нау�
кових здобутків в освітню практику. Обґрунтовані
співробітниками Інституту ідеї і підходи знайшли
своє втілення: в концепціях та заходах державних
програм «Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці на 2006–2010 рр.», «Забезпечення за�
гальноосвітніх, професійно�технічних і вищих на�
вчальних закладів сучасними технічними засобами на�
вчання з природничо�математичних і технологічних
дисциплін» на 2005–2011 рр., Державної цільової
програми впровадження у навчально�виховний про�
цес навчальних закладів інформаційно�комунікацій�
них технологій «Сто відсотків» на період до 2015 р.,
Державної цільової соціальної програми підвищення
якості шкільної природничо�математичної освіти на
період до 2015 р.; Програми спільної діяльності МОН
України та НАПН України; розроблених проектах
«Положення про дистанційне навчання в системі за�
гальної середньої освіти», навчальних програм з інфо�
рматики для 5�9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів та спеціалізованих шкіл із поглибленим ви�
вченням окремих предметів. 

Водночас, коли гостро постала проблема підгото�
вки кадрів для забезпечення процесу інформатиза�
ції освіти, безпосередньо за участю науковці Інститу�
ту, які були ініціаторами створення нової спеціально�
сті 13.00.10 — інформаційно�комунікаційні техно�
логії в освіті у 2008–2009 рр. підготовлено паспорт
нової спеціальності [7]. І з 2010 р. в Інституті та впе�
рше в Україні розпочалася підготовка аспірантів за ці�
єю спеціальністю. На сьогодні в аспірантурі та докто�
рантурі навчається понад 30 осіб. Знакова подія від�
булася у 2013 р., в Інституті здійснено перший в Укра�
їні випуск аспірантів за новою спеціальністю.

Зазначимо, в Інституті значна увага приділяється
підготовці наукових та науково�педагогічних кадрів ви�
щої кваліфікації, про що детально розкрито у публіка�
ціях [7; 8; 6; 9]. Розглянемо кілька важливих аспектів,
щодо зазначеного питання. Зокрема, з метою підви�
щення фахового рівня та навчання аспірантів, здобува�
чів, докторантів Інституту і обговорення результатів до�
сліджень щомісяця проводиться Всеукраїнський мето�
дологічний семінар для молодих учених «Інформацій�
но�комунікаційні технології в освіті та наукових
дослідженнях». На семінари постійно запрошуються
провідні вчені, які виступають з доповідями: «Психо�
лого�педагогічні передумови вибору тему дисертацій�
ної роботи», «Науково�категоріальний апарат дисерта�

ційної роботи: основні вимоги», «Обґрунтування те�
ми дисертаційної роботи», «Методологія наукового до�
слідження», «Підготовка та складання кандидатсь�
ких іспитів», «Організація та проведення педагогіч�
ного експерименту», «Організаційно�методичні пи�
тання підготовки та захисту дисертаційних робіт зі
спеціальності «Інформаційно�комунікаційні техноло�
гії в освіті» тощо. Проводяться практичні заняття що�
до «Використання соціальних закладок для роботи
над дослідженнями», «Розробка бланків анкет, тес�
тів, питань для бесід тощо», «Особливості підготовки
електронних освітніх ресурсів для навчальних закла�
дів різних рівнів», «Опрацювання методами математи�
чної статистики кількісних результатів досліджень».

З метою популяризації науки, залучення таланови�
тої молоді й ознайомлення з актуальною тематикою до�
сліджень з ІКТ в освіті, для бажаючих вступити до ас�
пірантури і докторантури Інституту з 2013 р. було ор�
ганізовано та проведено І та ІІ Всеукраїнські конфере�
нції молодих вчених «Наукова молодь – 2013 та 2014»
за ініціативою докторантів і аспірантів Інституту (офі�
ційний сайт конференції: http://project.zu.edu.ua/con�
ference�/Conference.php?h_id=4). Матеріали статей та
тез доповідей конференцій укладено і видано окреми�
ми збірниками [7]. Позитивний ефект цього заходу ва�
жливий, адже талановита молодь опублікувала свої
наукові праці, та кількох учасників було рекомендова�
но для вступу до аспірантури і докторантури Інститу�
ту. Також особлива увага приділяється співпраці Інсти�
туту з вищими навчальних закладами, оскільки це
сприяє припливу молоді до Інституту, для навчання в
аспірантурі і докторантурі.

В Інституті підготовлено плеяду молодих учених,
здатних самостійно вирішувати складні наукові за�
вдання, що стоять перед національною педагогікою на
сучасному етапі, інтегрувати її результати у світову на�
уку. За останні 5 років підготовлено: 2 доктори педа�
гогічних наук під керівництвом проф. М.І. Жалдака
та Н.В. Морзе, 2 кандидати наук під керівництвом
проф. В.Ю. Бикова, 2 кандидати педагогічних наук під
керівництвом проф. О.М. Спіріна, 2 кандидати наук
під керівництвом доц. Ю.О.Жука, 1 кандидат наук під
керівництвом с.н.с. О.В. Овчарук , 1 кандидат наук під
керівництвом с.н.с. Н.Т. Задорожної та ін.

Також, з 2010 р. Биков В.Ю. призначено головою
спеціалізованої вченої ради Інституту Д 26.459.01 із
захисту докторських і кандидатських дисертацій за
спеціальністю 13.00.10. — інформаційно�комуніка�
ційні технології в освіті. В 2011 р. відбувся захист
першої в Україні кандидатської дисертації К. Р. Ко�
лос на тему: «Система MOODLE як засіб розвитку
предметних компетентностей учителів інформатики
в умовах дистанційної післядипломної освіти» за но�
вою спеціальністю у цій спеціалізованій вченій раді
[9]. Зазначимо, сьогодні, це єдина рада за новою спе�
ціальністю, у якій за період 2011–2015 рр. відбулося
23 захисти дисертаційних робіт (3 докторські та 20 ка�
ндидатських). Тобто, осередком підготовки та атеста�
ції нового покоління наукових і науково�педагогічних
кадрів для забезпечення процесу інформатизації осві�
ти є аспірантура, докторантура і спеціалізована вче�
на рада Інституту. Крім того, в Інституту свою квалі�



фікацію підвищують (відбувається стажування) викла�
дачі вищих навчальних закладів, післядипломних
навчальних закладів з усіх регіонів України. 

Розширюються міжнародні контакти Інституту,
здійснюється співробітництво з навчальними закла�
дами, науковими установам і виробничими підприєм�
ствами зарубіжних країн, зокрема, продовжується
наукова діяльність щодо виконання положень угоди
про співпрацю МННЦ і Технологічним університетом
м. Варна (Болгарія), а також довгострокова угода з
Центром електронного навчання Міжнародної мере�
жі безпеки та співпраці при Технологічному універ�
ситеті м. Цюріх (Швейцарія), Університетом Яна
Коханевського у м. Кельце (Польща), Педагогічним
коледжем Н. Зейл у м. Копенгаген (Данія), Геттінген�
ським університетом. З 2007 р. відбувалося співробі�
тництво з компаніями: Microsoft — у межах проекту
«Мережа партнерство у навчанні» та Всеукраїнсько�
го Інтернет�конкурсу «Вчитель�новатор»; Intel® —
за інноваційною програмою «Шлях до успіху»;
«ІEARN» — з науково�методичного супроводу міжна�
родної освітньої мережі використання телекомуні�
каційних проектів. Було продовжено роботу за прое�
ктом Світового Банку «Рівний доступ до якісної осві�
ти» — «Розвиток критичного мислення при викори�
станні Інтернет ресурсів».

З метою узагальнення і поширення передового ві�
тчизняного і зарубіжного досвіду з тематики Інститу�
ту, колективом Інституту постійно організовується та
проводиться низка наукових масових заходів, зок�
рема: конференції, семінари, вебінари, круглі столи,
майстер�класи, тренінги тощо. Щорічно співробіт�
никами Інституту організовуються та проводяться
такі міжнародні науково$практичні конференції:
1) «Інформаційно�комунікаційні технології в освіті,
дослідженнях, індустрії. Гармонізація відносин, транс�
фер знань» м. Херсон (співорганізатор — Херсонський
державний університет); 2) «Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики в підготовці фахі�
вців: методологія, теорія, досвід, проблеми» м. Вінни�
ця (співорганізатори: Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих, Вінницький педагогічний універ�
ситет); 3) «Засоби і технології сучасного навчального
середовища» м. Кіровоград (співорганізатор — Кіро�
воградський державний педагогічний університет ім.
В. Винниченка); 4) «Інформаційні технології в освіті,
науці і техніці» (ІТОНТ–2012), м. Черкаси (співорга�
нізатор — Черкаський державний технологічний уні�
верситет); 5) «Moodle Moot Ukraine 2014. Теорія і
практика використання системи управління навчан�
ням Moodle», (співорганізатор — Київський націо�
нальний університет будівництва і архітектури); між$
народний науково$методичний Інтернет�семінар
«Хмарні технології в освіті»; науково$практична кон$
ференція «Мультимедійні технології в освіті та ін�
ших сферах діяльності» (співорганізатор — Націо�
нальний авіаційний університет).

У 2011 р. вчені Інституту були залучені до організа�
ції та проведення методологічного семінару НАПН
України «Інформаційно�комунікаційні технології на�
вчання: стратегія розвитку і досвід упровадження».
Також з 2011 р. на базі Інституту діє щомісячний Все�

український науково�методичний семінар «Системи
освіти і навчання у комп’ютерно орієнтованому середо�
вищі» під науковим керівництвом В.Ю. Бикова. Уза�
гальнення кількості заходів організованих і проведених
співробітниками Інституту подано на рис. 5.

Колективом Інституту зроблено сотні доповідей
на міжнародних та всеукраїнських наукових масових
заходах. Позитивна тенденція збільшення кількості
заходів, у яких взяли участь співробітники Інститу�
ту протягом 2009–2014 рр. відображена на рис. 6.

За останні 6 років динаміки набула експеримента�
льна робота, яка здійснюється на різних рівнях: уста�
нови, регіональному та всеукраїнському. Відзначимо,
проведені експерименти працівниками Інституту, зо�
крема: на всеукраїнському рівні «Дистанційне навчан�
ня учнів» (Наказ МОНУ від 29.12.09 №1231, Наказ
МОНУ від 01.12.10 №1030); на регіональному рівні
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Рис. 5. Кількість наукових заходів, організованих
співробітниками Інституту протягом 2009�2014 рр.

Рис. 6. Участь у наукових масових заходах
співробітників Інституту
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«Упровадження елементів дистанційного навчання
школярів у загальноосвітніх навчальних закладах мі�
ста Києва» (Наказ ГУОН від 28.12.2009 №228) відпо�
відно до наказу МОН України від 29.12.09 р. №1231,
наказу МОН України від 01.12.10 р. №1030, наприклад
у 2010 р. експериментально роботою було охоплено 47
загальноосвітніх навчальних закладів.

Постійно відбувається пошук та створення мережі
наукових центрів, спільних лабораторій, експериме�
нтальних майданчиків, пілотних навчальних закла�
дів з проблематики Інституту. Адже експерименталь�
на діяльність працівниками Інституту здійснюється
на базі середніх загальноосвітніх шкіл, позашкільних
закладів, професійно�технічних училищ, спільних
лабораторій з інститутами та університетами міст і об�
ластей України. Насьогодні Інститут співпрацює із 50
експериментальними майданчиками, серед яких 32
— загальноосвітні навчальні заклади, 10 — вищі на�
вчальні заклади, 14 — науково�дослідні інститути та
4 інші установи.

Водночас, результати наукових досліджень, здій�
снених в Інституті, були упроваджені і використані у
практиці загальноосвітніх навчальних закладів: 1) у
м. Києві (№№52, 90, 95, 124, 139, 186, 221, 253, 259,
306, 285; гімназії у м. Києві №№32, 75, 191, 136,
143, 157, 261, 290, «Слов’янська гімназія» м. Києва,
ліцей «Наукова зміна» м. Києва, гімназія «Троєщи�
на» м. Києва, Український гуманітарний ліцей КНУ
ім. Т. Шевченка, ліцей митної справи №144); 2) у м.
Вінниці (фіз.�матем. гімназія №17 м. Вінниця, навч�
вих. комплекс №30 «Середня ЗОШ І–ІІІ ступенів�гі�
мназія» ім. Т.Шевченка м. Вінниця, Вінницький тех�
нічний ліцей, ЗОШ №1 м. Бершадь Вінницької обл.,
ЗОШ №2 м. Літин, Вінницької обл.); 3) у м. Запоріж�
жі (Запорізький багатопрофільний ліцей №99, Енер�
годарська багатопроф. гімназія «Гармонія», Запорі�
зька ЗОШ №15, «Гімназія — Мала академія наук» №1
«Таврія», Мелітопольської РДА, Мирненська ЗОШ
І–ІІІ ст., Вознесенівська гімназія «Орієнтир», Семенів�
ська ЗОШ І�ІІІ ст., Терпенівський колегіум «Джере�
ло», КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер», Гуляй�
пільської РДА Енеродарський навчально�виховний
комплекс №5, Енергодарська загальноосвітня школа
№2, Охрімівська ЗОШ І–ІІІ ст., Гімназії м. Запоріж�
жя №№25, 27, 28, 71).

Значний внесок співробітники Інституту зробили у
розроблення державних стандартів шкільної освіти з ін�
форматики, галузевих стандартів тощо. Наголосимо, що
проект Програми з інформатики для основної школи
(5–9 класи) було розроблено робочою групою за безпо�
середньої участі науковців Інституту [6]. Також надано
рекомендації з оцінювання якості та застосування у на�
вчальному процесі ПЗНП на практичних заняттях із ви�
користанням електронного пристрою для читання
«Pocketbook». Розроблено методику оцінювання конку�
рсних робіт Загальнонаціонального конкурсу зі створен�
ня електронних освітніх ресурсів, що проводився у ме�
жах реалізації Національного проекту «Відкритий світ»
(автор методики В.В. Лапінський) та використання її для
проведення експертного оцінювання. 

Підготовлено матеріали: до Національної доповіді
«Яка освіта потрібна Україні?», (2011 р.), до Парламе�
нтських слухань «Доступність та якість загальної сере�

дньої освіти: стан і шляхи поліпшення» (2013 р.), доПа�
рламентських слухань щодо виконання Законів Укра�
їни «Про Основні засади розвитку інформаційного су�
спільства в Україні на 2007–2015 рр.» та «Про Націо�
нальну програму інформатизації» (2014 р.).

Співробітники Інституту брали активну участь: в
обласному турі Всеукраїнської олімпіади з інформа�
тики учнів старших класів (м. Херсон, 2012), роботі
журі Загальнонаціонального конкурсу зі створення
електронних освітніх ресурсів, що відбувся в межах
Національного проекту «Відкритий світ» (м. Київ,
2012), ІІІ турі Всеукраїнського турніру юних інфор�
матиків (м. Херсон, 2012) тощо. 

Наголосимо на експертно�аналітичній роботі, яку
здійснювали вчені Інституту, зокрема у процесі під�
готовки «Енциклопедії освіти», «Білої книги націо�
нальної освіти України», «Національної доповіді про
стан і перспективи розвитку освіти в Україні», науко�
вої експертизи Національної програми інформатиза�
ції України, нових видів засобів навчання на замовлен�
ня МОН та Кабінету Міністрів України.

Відзначено активну участь співробітників Інститу�
ту у роботі Координаційної ради з науки та інновацій
Держкомінформнауки України за стратегічним на�
прямом інноваційної діяльності «Широке застосуван�
ня сучасних інформаційних технологій», Міжвідомчих
рад з координації наукових досліджень з педагогіч�
них і психологічних наук в Україні, експертних комі�
сій з проведення ліцензійних експертиз підготовки фа�
хівців у ВНЗ, науково�методичних комісій МОН Укра�
їни (з інформатики; інформатизації і електронних засо�
бів навчання); журі конкурсу зі створення електронних
освітніх ресурсів за Національним проектом «Відкри�
тий світ»; робочої групи з розроблення Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
2012–2021 рр., Національної рамки кваліфікацій; ро�
бочої групи Державної цільової програми впроваджен�
ня у навчально�виховний процес загальноосвітніх на�
вчальних закладів інформаційно�комунікаційних тех�
нологій «Сто відсотків» на період до 2015 р.; робочої гру�
пи з упровадження реформ напряму «Розвиток
науково�технічної та інноваційної сфери Програми
економічної реформи на 2010–2014 рр.

Колектив Інституту став ініціатором створення
спільних науково�дослідних центрів та лабораторій
з Херсонським державним університетом, ДВНЗ
«Криворізький національний університет», Вінни�
цьким державним педагогічним та технічним універ�
ситетами, Кіровоградським державним педагогіч�
ним університетом імені Володимира Винниченка.
Діяльність центрів та лабораторій спрямована на
вирішення проблем розроблення і використання но�
вітніх засобів та інформаційних технологій в освіті;
розроблення, апробацію, експериментальне впро�
вадження та експертизу хмарних інформаційних
технологій і засобів навчання. Також за активної
участі працівників Інституту було створено науково�
методичний центр новітніх засобів навчання з при�
родничо�математичних дисциплін на базі НПУ ім.
М.П. Драгоманова. 



У січні 2013 р. у Лондоні, в рамках Британської ви�
ставки освітніх технологій, на конкурсі «Appathon»
відповідно до програми «Партнерство у навчанні»
компанії «Майкрософт Україна» співробітники Ін�
ституту (С.Г. Литвинова, Олександр і Олексій Тебен�
ки) вибороли друге призове місце у номінації «Наро�
дне визнання», представивши власну розробку (макет
освітнього електронного ресурсу). За результатами
конкурсу молодих інноваційних дослідників внесено
до списку 20 кращих педагогів світу.

Нині Інститут є провідним науковим центром, ді�
яльність якого зосереджується на розв’язанні актуа�
льних проблем інформатизації освіти і науки Украї�
ни. Співробітники Інституту ставали неодноразово
лауреатом щорічних конкурсів Виставок�презента�
цій «Інноваційні технології навчання», «Інноватика
в освіті України» та «Сучасні навчальні заклади» і на�
городжені дипломами, золотими і бронзовими меда�
лями. За наукові розробки та їх впровадження у прак�
тику співробітників Інституту, неодноразово, було
нагороджено золотими та срібними медалями.

Під керівництвом директора Інституту, дійсного
члена НАПН України, доктора технічних наук, профе�
сора В.Ю. Бикова проведено ґрунтовні теоретичні до�
слідження, в результаті яких визначено теоретико�ме�
тодологічний апарат системного подання і досліджен�
ня організаційних систем відкритої освіти, спроекто�
вано їх моделі, з’ясовано особливості будови, реалізації
і впровадження. За результатами видано монографію
«Моделі організаційних систем відкритої освіти». На�
уковий доробок В.Ю. Бикова в галузі управління про�
ектами та програмами розвитку соціально�економічної
системи України відзначеною Державною премією
України в галузі науки і техніки за 2009 рік.

Наукові розробки працівників Інституту неодно�
разово відзначалися за результатами щорічного конку�
рсу на кращу наукову роботу Національної академії пе�
дагогічних наук України (дипломи першого і дипломи
другого ступеню). Досягнення молодих учених Інсти�
туту (О.М. Шимон — 2010–2012 рр.; Ю.Г. Запорожче�
нко — 2013–2014 рр.) були відзначені іменними стипе�
ндіями Кабінету Міністрів України.

Спільними зусиллями співробітників, Інститут про�
довжує успішно крокувати вперед, оперативно реагу�
ючи на найменші зміни у суспільстві та активно впро�
ваджуючи інновації щодо застосування інформацій�
но�комунікаційних технологій в освіту і науку.

Отже, функціонування Інституту здійснюється за
такими напрямами: 1) науково$дослідний: розробка на�
укових проблем та проведення експериментальних
досліджень щодо створення, розвитку і застосування
в навчально�виховному процесі навчальних закладів
України різних рівнів акредитації новітніх засобів
навчання з різних дисциплін; інформаційних техно�
логій навчання, комп’ютерних програм навчального
призначення, Інтернет�сайтів, Інтернет�порталів,
комп’ютерно орієнтованих навчально�методичних
комплексів, інших електронних засобів і ресурсів;
Інтернет орієнтованих баз і банків даних науково�пе�
дагогічної інформації; автоматизованих систем фор�
мування і підтримування в актуальному і безпечному
стані електронних навчальних і наукових ресурсів

єдиного інформаційного освітнього простору; систем
електронного дистанційного навчання, комп’ютер�
но орієнтованого навчального середовища, у тому чи�
слі, для систем відкритої освіти та систем електронно�
го дистанційного навчання; автоматизованих систем
тестового оцінювання впливу новітніх засобів навчан�
ня та ІКТ на результати навчальної діяльності; авто�
матизованих систем наукових досліджень; 2) науко$
во$експериментальний: створення мережі наукових
центрів, спільних лабораторій, експериментальних
майданчиків, пілотних навчальних закладів з про�
блематики Інституту; 3) проектно$технологічний:
розробка технічних умов, стандартів, науково�мето�
дичного забезпечення застосування й сертифікації
засобів навчання, їх комплектів і комплексів та супро�
від їх промислового випуску; 4) науково$координа$
ційний: здійснення координації науково�дослідної,
проектної і виробничої діяльності навчальних закла�
дів, наукових установ і виробничих підприємств що�
до створення і застосування в освітній практиці засо�
бів навчання та ІКТ; 5) науково$методичний та осві$
тній: вивчення, узагальнення і поширення передово�
го вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики
Інституту; надання допомоги навчальним закладам,
науковим установам і виробничим підприємствам з пи�
тань впровадження в навчально�виховний процес за�
собів навчання, ІКТ, електронних дистанційних тех�
нологій навчання і освіти; підвищення кваліфікації
та стажування наукових і науково�педагогічних ка�
дрів з напрямів, що досліджуються в Інституті; підго�
товка та атестація науково�педагогічних і наукових ка�
дрів вищої кваліфікації через докторантуру, аспіра�
нтуру, спеціалізовану вчену раду; 6) міжнародний:
співпраця з навчальними закладами, науковими уста�
новами і виробничими підприємствами зарубіжних
країн, які досліджують і розв’язують споріднені про�
блеми; проведення спільних досліджень, виконання
спільних програм та проектів; 7) видавничий: з метою
висвітлення результатів фундаментальних і прикла�
дних наукових досліджень і результатів дисертацій�
них робіт та їх впровадження в освітню практику фу�
нкціонують 3 фахові видання.

До найвагоміших здобутків Інституту у розв’язанні
проблемпобудови та розвитку комп’ютерно орієнто$
ваного навчального середовища систем відкритої осві$
ти, використання інформаційно$комунікаційних тех$
нологій навчання на різних ступенях освіти, дослі$
дження технологій хмарних обчисленьслід віднести те�
оретично обґрунтовані й розроблені принципи
функціонування відкритих освітніх систем та моделі єди�
ного інформаційного освітнього простору і системи
управління освітою на її різних організаційних рівнях;
концептуальні підходи, моделі та технології формуван�
ня і розвитку ІКТ� компетентностей учнів, учителів і ке�
рівників ЗНЗ, принципи формування предметних ком�
петентностей учнів у комп’ютерно�орієнтованому навча�
льному середовищі; моделі використання ІКТ у загаль�
ноосвітній та вищій школах, зокрема дистанційного
навчання, технологій віртуального класу, мобільного на�
вчального середовища, а також відповідні методики. Но�
ві результати здобуто в процесі досліджень питань ство$
рення електронних освітніх ресурсів навчального при$
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значення, управління та підтримки наукових дослі$
джень. Зокрема, обґрунтовано концепції та типові мо�
делі електронних бібліотек навчальних закладів та на�
укових установ, документообігу в інформаційних сис�
темах галузі освіти, оцінювання якості програмних за�
собів навчального призначення; розроблено низку
дистанційних курсів та відповідних методик організа�
ції навчання тьюторів і вчителів на платформі Moodle,
методику використання мультимедійних презентацій
та соціальних сервісів Веб 2.0. у навчальному процесі
ЗНЗ. Наукові здобутки щодо використання сучасних
засобів навчання у дидактичному процесі поповнено
розробленою моделлю комплексів комп’ютерно орієн�
тованих засобів з предметів природничого циклу в про�
фільній школі, функціональною моделлю формування
предметних компетентностей учнів з фізики засобами
мультимедійних технологій та низкою методик, зокре�
ма з формування обчислювально�аналітичних умінь і на�
вичок учнів, діагностування рівня розвитку їхніх кон�
трольно�оцінювальних умінь, оцінювання рівня навча�
льних досягнень з фізики в умовах комп’ютерно орієн�
тованого середовища. Також значну увагу вчені
Інституту приділяли питанням інформатизації нау$
кової і науково$організаційної діяльності Академії.

У публікації [1, с. 35–36] наголошено, що формуван�
ня в Україні інформаційного суспільства зумовлює як
прямий його вплив на модернізацію освіти, так і опо�
середкований, пов’язаний із виникненням нового спо�
собу життя, зміни його якості. Швидкий розвиток ін�
формаційно�комунікаційних технологій, поширення
нових методичних систем навчання створюють умови
для необмеженого доступу всіх суб’єктів навчання до
електронних інформаційних освітніх ресурсів. Тому,
важливими є результати наукових досліджень, прове�
дених колективом Інституту, зокрема підготовлені по�
сібники, монографії, концепції, методичні рекомен�
дації, електронні ресурси тощо щодо науково�методи�
чного забезпечення процесів інформатизації і комп’ю�
теризації освіти, створення новітніх засобів навчання
з різних предметів для навчальних закладів різних ти�
пів, що впроваджені у практику та є актуальними і за�
требуваними педагогічною громадськістю.

Отже, Інституту інформаційних технологій і засо�
бів навчання НАПН України у 2014 р. виповнилося
15 років. Звичайно, для Інституту — це небагато, але
за роки насиченої подіями історії свого існування
ІІТЗН НАПН України зміг домогтися визнання у за�
гальноукраїнському та міжнародному масштабах та
довів свою важливість та впливовість на розвиток ін�
форматизації освіти та науки України.

✽✽      ✽✽      ✽✽
Биков В. Е., Яцишин А. В. Институт информационных

технологий и средств обучения НАПН Украины: история
и настоящее

Аннотация. В статье отражена история и опыт рабо�
ты Института информационных технологий и средств
обучения НАПН Украины в течении 1999–2014 гг. Опи�
саны основные научные достижения и результаты рабо�
ты коллектива Института. Упомянуто об инициативе со�
здания новой научной специальности 13.00.10 — инфо�
рмационно�коммуникационные технологии в образова�
нии для решения проблемы подготовки кадров для
обеспечения процесса информатизации образования. От�
мечена роль Института информационных технологий и

средств обучения НАПН Украины в информатизации
образования и науки в Украины.

Ключевые слова: информационно�коммуникацион�
ные технологии, Институт информационных техноло�
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Learning Tools of NAPS of Ukraine: history and present
Abstract. The article devoted to the history and expe�

rience of the Institute of Information technologies and
Learning Tools of NAPS of Ukraine for 1999–2014 years.
Analyzed the basic scientific achievements and results of the
staff of the Institute. Described the process of creating a new
scientific specialty 13.00.10 — information and commu�
nication technologies in education for the informatization
of education. Specified the role of the Institute of Infor�
mation technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine
in Informatization of Education in Ukraine.
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