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П Е Р Е Д М О В А

Створення і вся 30-річна діяльність Національної академії педагогічних наук 
України нерозривно пов’язані із становленням незалежної Української держави, 
формуванням нових суспільних відносин і розвитком різних сфер життя й діяль-
ності, національної освіти, формуванням громадянина і патріота, сучасної інно-
ваційної людини, здатної забезпечити конкурентність України в глобалізованому 
світі.

Заснування Указом Президента України від 4 березня 1992 р. Академії пе-
дагогічних наук України стало закономірним, своєчасним і далекоглядним актом 
розбудови незалежної, сучасної й успішної України. Утворення АПН України як 
вищої галузевої наукової установи диктувалося необхідністю науково-методич-
ного забезпечення становлення національної системи освіти, комплексного роз-
витку досліджень, теорії та методики педагогіки і психології, освітньої діяльності. 
На загальних зборах АПН України 17 листопада 1992 р. першим її президентом 
обрано відомого вченого-педагога М.Д. Ярмаченка.

Утворена на базі Науково-дослідного інституту педагогіки, Науково-до-
слідного інституту психології та Республіканського педагогічного музею акаде-
мія нині має 12 підвідомчих наукових установ та Університет менеджменту освіти, 
здійснює науковий і методичний супровід усіх ланок освіти впродовж життя люди-
ни, підвищення кваліфікації освітян, підготовку наукових і науково-педагогічних 
кадрів, виховання громадян України.

У 90-х роках АПН України, її наукові колективи відіграли основну роль у 
формуванні змісту, методів і стандартів шкільної, дошкільної та позашкільної 
освіти, освіти осіб з особливими освітніми потребами, розробленні підручників і 
навчальних посібників, розвитку теоретичних і методичних засад практичної пси-
хології. Ключовою стала участь у підготовці нового національного освітнього за-
конодавства.

У наступне десятиліття академія у співпраці з освітянським міністерством та 
профільним комітетом Верховної Ради України, закладами освіти продовжувала 
збільшувати системний внесок у реалізацію та модернізацію законодавства щодо 
освітньо-наукової сфери в контексті процесів посилення національної самоіден-
тифікації, європейської інтеграції, світової глобалізації. У 2001 р. на ІІ Всеукра-
їнському з’їзді працівників освіти схвалено розроблену за активної участі вчених 
АПН України Національну доктрину розвитку освіти, яка в 2002 р. затверджена 
Указом Глави держави й залишається актуальною і тепер. В активі академії участь 
спочатку в підготовчій роботі щодо приєднання України у 2005 р. до Болонського 
процесу із створення Європейського простору вищої освіти, а в наступні роки — 
його здійснення. У подальшому євроінтеграційні процеси поширилися на форму-
вання Європейського простору професійної освіти і підготовки, Європейського 
освітнього простору, а також Європейського дослідницького простору.
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Ураховуючи провідну роль Академії педагогічних наук України у забезпе-
ченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і при-
кладних досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології, значний внесок у 
підготовку наукових і педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лю-
того 2010 р. академії надано статус національної. У 2015 р. цей статус, як і партнер-
ських Національної та інших національних галузевих академій наук, закріплено 
Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». У базовому Законі 
України «Про освіту» 2017 р. значно розширено роль і конкретизовано завдання 
та функції Національної академії педагогічних наук України в науковому і мето-
дичному забезпеченні освітньої сфери.

На початку діяльності 30 років тому у складі академії налічувалось 70 ака-
деміків і членів-кореспондентів, нині згідно з Указом Президента України їх 170, 
а також 25 іноземних членів і 27 почесних академіків. У штаті наукових і науково-
педагогічних колективів НАПН України працюють 265 докторів наук і 443 кан-
дидати наук. Цей потужний науковий потенціал спрямовується на модернізацію 
національної освітньої сфери в контексті системних реформ, що проводяться в 
українському суспільстві, особливо прискорених Революцією Гідності та в умовах 
захисту суверенітету й територіальної цілісності України під час повномасштабної 
війни, розв’язаної Російською Федерацією проти українського народу. Знаково, 
що сьогодні рішучу та високопрофесійну відсіч агресору дають молоді й умоти-
вовані захисники вітчизни, які народилися й отримали освіту в незалежній Укра-
їні і готові віддати життя за неї, її цивілізаційний вибір. НАПН України в кожній 
складній ситуації, чи то пандемії COVID-19, чи то війни, завжди активно включа-
лася у виконання посталих завдань.

НАПН України зустріла своє 30-річчя в непростий для нашої країни час як 
ніколи згуртованою і мобілізованою для подальшого творення надійного науко-
во-методичного фундаменту розвитку вітчизняної освіти і науки, методологічно 
і теоретично озброєною, із стратегічним баченням пріоритетів діяльності, оптимі-
зованою дослідницькою інфраструктурою, у стані безперервного вдосконалення в 
контексті сучасних викликів, набуття Україною статусу кандидата в члени Євро-
пейського Союзу.

Це наукове видання надасть цілісне уявлення про ключову роль і місце НАПН 
України в розвитку освіти і житті українського суспільства загалом. Воно буде ці-
кавим для всіх, хто вболіває за розвиток України, формування сучасної іннова-
ційної людини, громадянсько-патріотичне виховання, якісну фахову підготовку, 
навчання впродовж життя.

Президент Національної академії

педагогічних наук України  В.Г. Кремень
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Р О З Д І Л   1 .   І С Т О Р І Я   С Т А Н О В Л Е Н Н Я

Із становленням суверенної Української держави, утвердженням прогре-
сивних суспільних відносин, формуванням інноваційної та патріотичної людини, 
гуртуванням нації в умовах глобалізації і кризових ситуацій тісно пов’язана вся 
тридцятирічна історія Національної академії педагогічних наук України.

НАПН України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992 р. 
№ 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України) [26]. Академія ство-
рена як вища галузева наукова установа, виходячи з необхідності поліпшення роз-
витку педагогічної науки, теорії і методики освіти в Україні, розроблення науко-
во-методичних засад відродження національної школи.

На виконання цього Указу 16 червня 1992 р. Кабінетом Міністрів України 
прийнято постанову, що передбачала конкретні заходи з організації АПН Укра-
їни [21]. Президентом-організатором було призначено директора Науково-до-
слідного інституту педагогіки М.Д. Ярмаченка. Дійсними членами-засновниками 
академії стали 15 відомих в Україні вчених (Ф.С. Арват, Є.Г. Гончарук, О.А. За-
харенко, Л.О. Каніщенко, О.В. Киричук, В.М. Мадзігон, Б.І. Мокін, В.Ф. Прісня-
ков, І.Ф. Прокопенко, О.Я. Савченко, В.І. Скок, В.В. Скопенко, П.М. Таланчук, 
М.І. Шкіль, М.Д. Ярмаченко). До відання академії було віднесено Науково-дослід-
ний інститут педагогіки (нині — Інститут педагогіки), Науково-дослідний інститут 
психології (нині — Інститут психології імені Г.С. Костюка) та Республіканський 
педагогічний музей (нині — Педагогічний музей України), кожен з яких уже мав 
багаторічний досвід діяльності у галузі освіти, педагогіки і психології [7].

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про заснування Академії 

педагогічних наук України
Виходячи з необхідності комплек-
сного розвитку педагогічної науки, 
теорії і методики освіти в Україні, 
розробки науково-методичних засад 
відродження національної школи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прийняти пропозицію групи про-
відних учених і заснувати Академію 
педагогічних наук України як вищу 
галузеву наукову установу.
2. Академія педагогічних наук України 
діє на основі Статуту, може мати у сво-
єму складі науково-дослідні інститути, 
методичні центри, лабораторії, екс-
периментальні навчальні заклади, інші 
установи для організації і проведення 
наукових досліджень у галузі освіти.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА від 16 червня 1992 р. N 335 

Київ
Питання Академії педагогічних наук України
На виконання Указу Президента України 
від 4 березня 1992 р. «Про заснування Ака-
демії педагогічних наук України» (124/92) 
Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Призначити Ярмаченка М.Д. Президен-
том — організатором Академії педагогіч-
них наук України.
Затвердити дійсними членами — засно-
вниками Академії педагогічних наук Укра-
їни: Арвата Ф.С., Гончарука Є.Г., Захарен-
ка О.А., Каніщенка Л.О., Киричука О.В., 
Мадзігона В.М., Мокіна Б.І., Пресняко-
ва Ф.М., Прокопенка І.Ф., Савченко О.Я., 
Скока В.І., Скопенка В.В., Таланчука П.М., 
ІІІкіля М.І., Ярмаченка М.Д.

3. Основними завданнями Академії 
педагогічних наук України є:
комплексний розвиток педагогічної 
науки, проведення фундаменталь-
них і прикладних досліджень з про-
блем теорії та методики освіти, від-
родження національної школи;
розробка й наукове обґрунтування 
новітніх інформаційних технологій, 
форм, методів і засобів навчально-
виховного процесу, створення про-
грам, підручників та методичних 
посібників для навчально-виховних 
закладів;
дослідження світових тенденцій 
розвитку освіти та педагогічної нау-
ки, аналіз освітніх стандартів і зміс-
ту освіти в зарубіжних країнах, ви-
вчення, узагальнення та поширення 
вітчизняного й зарубіжного педаго-
гічного досвіду;
координація діяльності науково-до-
слідних і методичних установ, нау-
кових підрозділів вищих навчальних 
закладів, використання науково-пе-
дагогічного потенціалу в інтересах 
розвитку педагогічної науки та сис-
теми освіти.
4. Установити чисельність членів 
Національної академії педагогічних 
наук України в кількості 25 дійсних 
членів і 45 членів-кореспондентів.
Надати можливість стати членами 
Академії понад установлену чисель-
ність дійсним членам і членам-ко-
респондентам колишньої Академії 
педагогічних наук СРСР, які прожи-
вають на території України.
5. Кабінету Міністрів України здій-
снити необхідні заходи, пов’язані з 
організацією Академії педагогічних 
наук України, фінансуванням і ство-
ренням умов для її роботи, а також 
визначити перелік установ і закла-
дів, що передаються Академії.
6. Указ набуває чинності з дня його 
підписання.
Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 4 березня 1992 року
N 124

2. Академія педагогічних наук як вища 
наукова установа з проблем освіти, пе-
дагогіки та психології діє за принципами 
самоврядування на підставі Статуту, який 
затверджується на загальних зборах Ака-
демії.
Перші вибори в Академію проводяться 
за Тимчасовим положенням про вибори в 
Академію педагогічних наук України, що 
затверджується дійсними членами — за-
сновниками Академії.
3. Президії Академії педагогічних наук 
України виплачувати грошове винагоро-
дження дійсним членам та членам-корес-
пондентам Академії відповідно до їх вкла-
ду у виконання наукових програм.
4. Установити, що у функціональному 
управлінні Академії педагогічних наук 
України перебувають Науково-дослідний 
інститут педагогіки, Науково- дослідний 
інститут психології та Республіканський 
педагогічний музей.
5. Установити Академії педагогічних наук 
України граничну чисельність працівників 
науково-організаційного апарату її пре-
зидії в кількості 25 чоловік.
Міністерству праці разом з Академією 
наук, Міністерством фінансів України, 
Державним комітетом України з питань 
науки і технологій та Радою Федерації не-
залежних профспілок України розробити 
й затвердити умови оплати праці праців-
ників Академії педагогічних наук України.
6. Міністерству економіки України пе-
редбачити виділення лімітів капітальних 
вкладень і матеріально-технічних ресур-
сів Академії педагогічних наук України, 
включаючи до державного замовлення 
об’єкти капітального будівництва науко-
вого і дослідно-виробничого призначен-
ня.
7. Міністерству освіти України вирішити 
питання про розміщення Президії Акаде-
мії педагогічних наук України та її уста-
нов.
Перший віце-прем’єр-міністр України 
К. МАСИК
Міністр Кабінету Міністрів України 
В. ПЄХОТА
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17 листопада 1992 р. збори академіків-за-
сновників обрали 7 дійсних членів і 17 членів-
кореспондентів академії. 18 листопада 1992 р. 
на перших загальних зборах АПН України пре-
зидентом академії обрано М.Д. Ярмаченка, віце-
президентом — Л.О. Каніщенка, головним уче-
ним секретарем — О.Я. Савченко та визначено 
перший склад Президії, до якого також увійшли 
Є.Г. Гончарук, О.В. Киричук, В.І. Кононенко, 
М.В. Костицький, О.Г. Мороз, В.Ф. Прісняков, 
І.Ф. Прокопенко та М.І. Шкіль. Крім того, від-
повідно до завдань, поставлених перед АПН 
України Указом Глави держави, було утворено 
три її відділення: теорії та історії педагогіки; 
дидактики, методики та інформаційних техно-
логій в освіті; психології, вікової фізіології та 
дефектології. Перший президент Академії 

педагогічних наук України 
М.Д. Ярмаченко

Перший випуск академічного бюлетеня, 1993 р.
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Наступні загальні збори академії 30-31 
березня 1993 р.прийняли її статут і положення 
про відділення, обрали керівників відділень, які 
водночас були віцепрезидентами (віцепрези-
дентом — керівником Відділення теорії та іс-
торії педагогіки — дійсного члена (академіка) 
В.М. Мадзігона; віцепрезидентом — керівником 
Відділення дидактики, методики та інформацій-
них технологій в освіті — дійсного члена (ака-
деміка) С.У. Гончаренка, віцепрезидентом — 
керівником Відділення психології, вікової 
фізіології та дефектології — дійсного члена 
(академіка) О.В. Киричука). Рішенням загальних 
зборів академії 25-26 листопада 1993 р. створе-
но Відділення педагогіки і психології професій-
ної освіти, керівником якого став віцепрезидент 
Л.О. Каніщенко. Збори схвалили також «Осно-
вні напрями розвитку педагогічної і психологіч-
ної наук», що слугували виконанню Державної 
національної програми «Освіта» («Україна ХХІ 
століття») (1993 р.) [48].

У 1994-1997 рр. загальними зборами АПН України внесено зміни до її статуту 
та організаційної структури, яка в основному зберігається до цього часу. Замість 
посад віцепрезидентів — керівників відділень введено посади академіків-секрета-
рів відділень. З того часу академіками-секретарями обиралися О.В. Сухомлинська, 
С.О. Сисоєва; С.У. Гончаренко, О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, О.І. Ляшенко; О.В. Ки-
ричук, С.Д. Максименко; Л.О. Каніщенко, Н.Г. Ничкало; М.Б. Євтух П.Ю. Саух. 
Головними вченими секретарями працювали М.С. Вашуленко, О.І. Ляшенко, 
М.І. Бурда, В.І. Луговий, віцепрезидентом у 1995-1997 рр. — В.М. Мадзігон [48].

Важливими для академії стали її загальні збори 17-18 грудня 1997 р. З допо-
віддю «Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні за період становлення 
і діяльності АПН (1992-1997 рр.)» виступив президент АПН України М.Д. Ярма-
ченко [20]. На цих зборах президентом академії обрано її дійсного члена (ака-
деміка) В.Г. Кременя. За його керівництва першими віцепрезидентами обиралися 
В.М. Мадзігон, В.І. Луговий, віцепрезидентами — О.Я. Савченко, В.І. Луговий, 
А.М. Гуржій, О.М. Топузов.

Академік В.Г. Кремень поєднував керування АПН України з грудня 1997 р. 
до травня 1998 р. з посадою заступника глави Адміністрації Президента України, 
з травня 1998 р. по грудень 1999 р. — народного депутата України, а з січня 2000 р. 
по лютий 2005 р. — міністра освіти і науки України. У 2000 р. його обрано дійсним 
членом (академіком) Національної академії наук (НАН) України [46].

У перші 15 років розвитку АПН України значно зріс інституційний і кадро-
вий потенціал академії. Утворена у 1992 р. у складі Інституту педагогіки (1926 р.), 
Інституту психології (1945 р.) і Педагогічного музею (1901 р.), АПН України ство-
рила також Інститут педагогіки і психології професійної освіти (1993 р.), Інсти-
тут спеціальної педагогіки (1993 р.), Інститут соціальної та політичної психології 

Президент АПН України  
В.Г. Кремень, 1997 р.
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Перший випуск академічного видання, 1998 р.

Президент НАПН України В.Г. Кремень і президент НАН України Б.Є. Патон
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(1996 р.), Інститут проблем виховання (1996 р.), Український науково-методичний 
центр практичної психології і соціальної роботи (1998 р.), Інститут вищої освіти 
(1999 р.), Інститут інформаційних технологій і засобів навчання (1999 р.), Держав-
ну науково-педагогічну бібліотеку України імені В.О. Сухомлинського (1999 р.), 
Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України (ННЦ ПТО, 2001 р.), Інститут професійно-технічної 
освіти (2006 р.), Інститут обдарованої дитини (2007 р.) та Університет менеджмен-
ту освіти (2007 р.) на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти АПН України, історія якого починається з 1952 р. Утворені в складі акаде-
мії установи забезпечують комплексний науково-методичний супровід усіх освіт-
ніх ланок. Університет менеджменту освіти поєднує освітню і наукову діяльність, 
що дає можливість апробації інноваційних моделей вищої і післядипломної освіти, 
технологій навчання впродовж життя, щорічного підвищення кваліфікації тисяч 
керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти [12]. ННЦ ПТО опі-
кується підготовкою, перепідготовкою й підвищенням кваліфікації спеціалістів у 
сфері послуг, а також експериментальною перевіркою результатів досліджень з 
проблем педагогіки і психології в галузі професійної освіти.

Відзначення 10-річчя НАПН України (зліва направо: академіки 
М.Д. Ярмаченко, В.Г. Кремень, М.С. Вашуленко), 2002 р.

У 1992-2007 рр. утворено мережу регіональних структурних підрозділів АПН 
України, зокрема Львівський науково-практичний центр професійно-технічної 
освіти, Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство» 
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(м. Івано-Франківськ), Кримський науково-методичний центр управління освітою 
(м. Сімферополь), Південний науковий центр (м. Одеса) та інші.

Значно збільшено чисельність членів НАПН України. При заснуванні Акаде-
мії педагогічних наук України у 1992 р. було затверджено чисельність членів АПН 
України у кількості 70 осіб: дійсних членів (академіків) — 25, членів-кореспонден-
тів — 45.

За період 1992-2022 рр. з ініціативи та за поданням Президії НАПН України 
постановами Кабінету Міністрів України та указами Президента України чисель-
ність членів НАПН України збільшилася до 170 осіб: дійсних членів (академіків) — 
78, членів-кореспондентів — 92. Зокрема у 1995 р. кількість дійсних членів (академі-
ків) збільшено на 10 осіб, членів-кореспондентів — на 15 осіб; у 1999 р. дійсних членів 
(академіків) — на 9 осіб, членів-кореспондентів — на 6 осіб; у 2003 р. дійсних членів 
(академіків) — на 7 осіб, членів-кореспондентів — на 26 осіб; у 2010 р. дійсних членів 
(академіків) — на 12 осіб; у 2013 р. дійсних членів (академіків) — на 15 осіб.

26 березня 2003 р. Указом Президента України № 277/2003 «Про чисельність 
членів Академії педагогічних наук України» встановлено таку чисельність членів 
Академії педагогічних наук України — 51 дійсний член і 92 члени-кореспонденти 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/277/2003).

8 лютого 2010 р. Указом Президента України № 129/2010 «Про чисельність 
членів Академії педагогічних наук» встановлено таку чисельність членів Академії 
педагогічних наук України — 63 дійсні члени і 92 члени-кореспонденти (https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/129/2010).

Указом Президента України «Про чисельність членів Національної академії 
педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Наці-
ональної академії мистецтв України» від 19 червня 2013 р. № 337/2013 установлено 
чисельність членів Національної академії педагогічних наук України — 78 дійсних 
членів і 92 члени-кореспонденти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337/2013).

Упродовж 1998-2000 рр. суттєво розширено й покращено матеріально-тех-
нічну базу Президії й установ академії, які вперше одержали нові постійні локації. 
Президія розмістилася в окремій будівлі (вул. Артема (тепер — вул. Січових Стріль-
ців), 52 А), Інститут педагогіки, а згодом й Інститут обдарованої дитини — у будівлі 
поруч (вул. Січових Стрільців, 52 Д), як і ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(вул. Січових Стрільців, 52 А, корпус 3). За адресою вул. М. Берлінського, 9 розта-
шувалася решта академічних інститутів та Державна науково-педагогічна бібліо-
тека України імені В.О. Сухомлинського, окрім Інституту соціальної та політичної 
психології, що займає частину будівлі за адресою вул. Андріївська, 15, Інституту 
професійно-технічної освіти (тепер — Інститут професійної освіти), Навчально-на-
укового центру професійно-технічної освіти та Українського науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи, які розташовані за адресою пров. 
Віто-Литовський, 98-а. Інститут психології з 1945 р. адреси не змінював.

Від початку свого заснування АПН України відігравала провідну роль у фор-
муванні змісту, стандартів, методів шкільної, дошкільної, позашкільної, профе-
сійно-технічної, вищої освіти, освіти осіб зі спеціальними потребами; розробленні 
програм, підручників і навчальних посібників; розвитку теоретичних і методичних 
засад практичної психології; підготовці та реалізації нового національного освіт-
нього законодавства, концепцій і стратегій модернізації освіти.
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У 2002 р. вперше було укладено договір про співпрацю між МОН України та 
НАПН України, а також угоду про співпрацю між НАН України та НАПН Украї-
ни у галузі розроблення стандартів освіти.

Виступ видатного українського вченого, президента НАН України Б.Є. Патона 
з нагоди обрання його почесним академіком НАПН України, 2003 р.

Будівля Президії НАПН України, початок 2000-х років
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У співпраці з освітянським міністерством і профільним комітетом Верховної 
Ради України, закладами освіти установи академії брали активну участь у розро-
бленні проєктів законів України «Про освіту» (1991, 1996 рр.) [34-35], «Про профе-
сійно-технічну освіту» (1998 р.) [38], «Про загальну середню освіту» (1999 р.) [25], 
«Про позашкільну освіту» (2000 р.) [37], «Про дошкільну освіту» (2001 р.) [24], «Про 
вищу освіту» (2002 р.) [22]. У 2001 р. на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників осві-
ти схвалено розроблену за участі вчених АПН України Національну доктрину роз-
витку освіти [14]. Цей програмовий документ, затверджений Указом Президентом 
України у 2002 р., не втратив актуальності й дотепер. Вчені академії взяли участь у 
підготовчій роботі (2002-2004 рр.) щодо приєднання України у 2005 р. до Болонсько-
го процесу із створення Європейського простору вищої освіти, а потім — з імпле-
ментації ключових положень відповідних загальноєвропейських документів тощо.

У 2010 р. НАПН України зайняла принципову, науково обґрунтовану позицію 
щодо необхідності завершення розпочатого у 2001 р. переходу до 12-річної загаль-
ної середньої освіти в Україні. Однак, на догоду політичній кон’юнктурі Верховна 
Рада України зупинила поступ до 12-річної школи, що суперечило європейським і 
світовим тенденціям. Водночас за обставин, що склалися, академія доклала макси-
мум зусиль, аби відповідно скориговані у 2011 р. нові стандарти дошкільної, почат-
кової, базової і повної загальної середньої освіти були ефективними.

24 лютого 2010 р. академії, враховуючи її провідну роль у забезпеченні розвитку 
національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з 
проблем освіти, педагогіки і психології, значний внесок у підготовку наукових і педа-
гогічних кадрів, Указом Президента України надано статус національної [32].

Указ Президента України «Про надання Академії  
педагогічних наук України статусу національної»
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Період 2010-2016 рр. характеризується подальшим розвитком академії, по-
силенням її науково-методологічного і методичного супроводу освітніх реформ. 
У ці роки за ініціативи вчених академії теоретико-методологічно обґрунтовували-
ся, експериментально перевірялися та ефективно впроваджувалися у сфері освіти 
сучасні та перспективні концептуальні засади:

— людиноцентризму в освіті;

— вимірюваної і визнаної освітньої якості;

— компетентнісного підходу;

— навчання впродовж життя;

— розвитку самостійності в освіті;

— інклюзивної освіти;

— формування інноваційної, глобалістської людини-патріота України;

— використання інформаційно-комунікаційних і мережевих технологій на-
вчання;

— упровадження медіаосвіти тощо [10; 12].

Визначною подією в освітній сфері стало обґрунтування і прийняття у 2011 р. 
Національної рамки кваліфікацій [28], а згодом — розроблення у 2016-2017 рр. 
Концепції «Нова українська школа» [41], що передбачала відновлення 12-річно-
го терміну здобуття повної загальної середньої освіти, впровадження профільної 
старшої школи, створення мережі профільних і професійних ліцеїв і коледжів, 
розвиток інклюзивної освіти.

Напрацювання вчених НАПН України, зокрема щодо концепції національ-
ної стандартної класифікації освіти, основні положення якої схвалені загальними 
зборами академії, використані при розробленні у 2012-2014 рр. інноваційного За-
кону України «Про вищу освіту» (2014 р.) [23], що враховує кращі світові досяг-
нення у цій сфері, принципи й інструменти Болонського процесу із формування 
привабливого та конкурентоспроможного Європейського простору вищої освіти.

Інтеграції в Європейський дослідницький простір сприяло прийняття у 
2015 р. розробленого за участі науковців академії прогресивного Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» [33]. Зокрема, цим законом закріпле-
но самоврядний статус Національної та національних галузевих академій наук як 
наукових організацій, що є головними розпорядниками бюджетних коштів.

Вагомим є внесок наукових колективів НАПН України в підготовку базового 
Закону України «Про освіту» [36], що прийнятий Верховною Радою України 5 ве-
ресня у 2017 р., набув чинності 28 вересня того ж року. У ньому закладено основу 
системної модернізації освітньої сфери. Цим законом конкретизовано завдання і 
функції академії.

Вченими академії підготовлено концепцію, комплексний план заходів з на-
ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді, що після затвердження МОН 
України покладені в основу схваленої Указом Президента України від 13 жовтня 
2015 р. Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-
2020 роки [39]. Також з урахуванням напрацювань науковців НАПН України при-
йнято Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2016-2020 рр. 
[27]. В основі документів — цінності, виборені Революцією Гідності.
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Практика залучення вчених НАПН України до розроблення та експертизи 
законодавчих і нормативно-правових актів, спрямованих на ефективне функціо-
нування і комплексну модернізацію системи освіти, набула подальшого розвитку. 
Загалом упродовж 2012-2016 рр. підготовлено і подано до Верховної Ради Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, МОН України, інших міністерств і відомств, а та-
кож до НАН і національних галузевих академій наук України, понад 600 інфор-
маційно-аналітичних і довідково-статистичних матеріалів, експертних висновків і 
пропозицій до проєктів законодавчих і нормативно-правових документів, рішень 
парламентських слухань, до щорічної Державної доповіді про становище дітей в 
Україні та Державної доповіді про становище молоді в Україні тощо.

За результатами наукових досліджень членами академії і вченими її наукових 
установ за 5-річний період 2012-2016 рр. опубліковано близько 17 тис. праць, у тому 
числі 464 монографії, 834 підручники і навчальні посібники, 376 методичних посіб-
ників і рекомендацій, 145 словників і довідників, понад 14 тис. статей, випущено 582 
збірники наукових праць, підготовлено 256 навчальних програм і концепцій [12].

Продовжено розпочату раніше серію важливих публікацій НАПН України 
узагальнювального характеру, серед яких Енциклопедія освіти (2008 р.) [3], Біла 
книга національної освіти (2009 р.) [2], Національний освітній глосарій: вища осві-
та (2011, 2014 рр.) [17], Національна доповідь про стан і перспективи розвитку осві-
ти в Україні (2011, 2016 рр.) [15; 16].

Упродовж 2012-2016 рр. ученими НАПН України організовано та проведено 
понад 800 науково-практичних масових заходів, з яких майже половина — між-
народні та всеукраїнські. Водночас учені наукових установ академії стали співор-
ганізаторами і учасниками 13 тис. масових заходів, зокрема 5,8 тис. конференцій і 
круглих столів.

У цей час за участі НАПН України проведено також 21 представницький між-
народний виставковий захід: виставки «Сучасна освіта в Україні» (у 2012-2013 рр.), 
«Інноватика в сучасній освіті» (у 2012-2016 рр.), «Сучасні заклади освіти» (у 2012-
2016 рр.), «Освіта та кар’єра» (у 2012-2016 рр.), «Освіта та кар’єра — День студента» 
(у 2013-2016 рр.). Зокрема, у 2016 р. у ході роботи чотирьох міжнародних виставок 
організовано 35 науково-практичних заходів. Великий резонанс викликала презенто-
вана президентом НАПН України акад. В.Г. Кременем і провідними вченими академії 
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, підготовлена 
до 25-річчя незалежності України і видана українською та англійською мовами [16].

Потужний теоретико-методологічний і науково-методичний потенціал НАПН 
України використано в підвідомчих наукових установах, університеті, навчально-на-
уковому і науково-методичному центрах для підготовки докторів і кандидатів наук, 
магістрів і бакалаврів, молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників, підвищен-
ня кваліфікації освітян (післядипломна освіта). Усього за період з 2012 по 2016 р. 
захищено 215 докторських і 723 кандидатські дисертації у 16 спеціалізованих уче-
них радах, що діяли у десяти підвідомчих установах академії, підвищено кваліфіка-
цію близько 24 тис. слухачів, підготовлено майже 1,8 тис. фахівців з вищою освітою 
та понад 300 кваліфікованих робітників. При Президії НАПН України ефективно 
функціонувала створена у 1995 р. Міжвідомча рада з координації досліджень у га-
лузі освіти, педагогіки і психології. За 2012-2016 рр. нею розглянуто понад 7 тис. тем 
докторських і кандидатських дисертаційних досліджень [12].
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У складних економічних умовах, пов’язаних з російською агресією, зокрема 
зважаючи на дефіцит бюджетного фінансування, та в контексті, зумовленому су-
часними європейськими і глобальними викликами, НАПН України у 2014-2016 рр. 
зазнала оптимізації. У ситуації, що склалася, визнано недоцільною мережу слаб-
ких регіональних структурних підрозділів, які ліквідовано. Проведено атестацію 
підвідомчих установ, удосконалено структуру їх наукових лабораторій і відділів. 
З метою підвищення актуальності і значущості наукових досліджень перегляну-
то й упорядковано їх тематику. Оптимізовано штат працівників НАПН України, 
який загалом скорочено на 37 %. Також у зв’язку з набуттям чинності нового За-
кону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у 2016 р. затверджено 
Статут НАПН України в новій редакції [44] і прийнято Стратегію розвитку На-
ціональної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки [45]. Під час ви-
борів дійсних членів і членів-кореспондентів академії 20-21 жовтня 2016 р. істотно 
омолоджено й поповнено провідними вченими склад її членів.

За перші 25 років діяльності НАПН України стала надійним дослідницько-
інноваційним фундаментом національної системи освіти незалежної України.

У 2017 р. розпочато новий етап розвитку НАПН України, пов’язаний із необ-
хідністю досягнення стратегічної мети — підвищення рівня наукового і методич-
ного забезпечення реформ національної освіти і науки, окреслених в оновленому 
освітньо-науковому законодавстві.

Апарат Президії НАПН України у рік 25-річчя НАПН України та 20-річчя  
перебування на посаді президента академії В.Г. Кременя  

(у центрі: академіки В.Г. Кремень, В.І. Луговий, член-кор. О.М. Топузов), 2017 р.
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На загальних зборах НАПН України (березень 2017 р.) на нову каденцію об-
рано:

— президентом НАПН України — В.Г. Кременя, докт. філософ. наук, проф., 
дійсного члена (академіка) НАН України і дійсного члена (академіка) НАПН 
України;

— першим віцепрезидентом — В.І. Лугового, докт. пед. наук, проф., дійсного 
члена (академіка) НАПН України;

— віцепрезидентом — О.М. Топузова, докт. пед. наук, проф., члена-кореспон-
дента НАПН України;

— академіком-секретарем Відділення загальної педагогіки та філософії осві-
ти (тепер — Відділення філософії освіти, загальної і дошкільної педаго-
гіки) — С.О.  Сисоєву, докт. пед. наук, проф., дійсного члена (академіка) 
НАПН України;

— академіком-секретарем Відділення психології, вікової фізіології та де-
фектології (тепер — Відділення психології та спеціальної педагогіки) — 
С.Д.  Максименка, докт. психол. наук, проф., дійсного члена (академіка) 
НАПН України;

— академіком-секретарем Відділення загальної середньої освіти (тепер — 
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем) — 
О.І. Ляшенка, докт. пед. наук, проф., дійсного члена (академіка) НАПН 
України;

— академіком-секретарем Відділення професійної освіти і освіти дорослих — 
Н.Г.  Ничкало, докт. пед. наук, проф., дійсного члена (академіка) НАПН 
України;

— академіком-секретарем Відділення вищої освіти — П.Ю. Сауха, докт. філо-
соф. наук, проф., члена-кореспондента НАПН України.

До нового складу Президії НАПН України також увійшли: 

Л.Д. Березівська — директор Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О. Сухомлинського, докт. пед. наук, проф., член-кореспондент 
НАПН України;

І.Д. Бех — директор Інституту проблем виховання НАПН України, докт. 
психол. наук, проф., дійсний член (академік) НАПН України;

В.Ю. Биков — директор Інституту інформаційних технологій і засобів на-
вчання (тепер — Інститут цифровізації освіти НАПН України), докт. техн. наук, 
проф., дійсний член (академік) НАПН України;

Н.П. Дічек — завідувач відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України, докт. пед. наук, проф.;

С.О. Довгий — президент Малої академії наук України, докт. фіз.-мат. наук, 
проф., дійсний член (академік) НАПН України;

М.В. Загірняк — ректор Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського, докт. техн. наук, проф., дійсний член (академік) НАПН 
України;
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В.В. Засенко — директор Інституту спеціальної педагогіки (тепер — Інсти-
тут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України), 
докт. пед. наук, проф., дійсний член (академік) НАПН України;

С.А. Калашнікова — директор Інституту вищої освіти НАПН України, докт. 
пед. наук, проф.;

В.В. Камишин — директор Інституту обдарованої дитини НАПН України, 
докт. пед. наук, с. наук. с., член-кореспондент НАПН України;

В.П. Коцур — ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди» (тепер — Університет Григорія Сково-
роди в Переяславі), докт. іст. наук, проф., дійсний член (академік) НАПН України;

В.С. Курило — народний депутат України, докт. пед. наук, проф., дійсний 
член (академік) НАПН України;

Л.Б. Лук’янова — директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
(тепер — Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України), докт. пед. наук, проф., член-кореспондент НАПН України;

В.О. Огнев’юк — ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, 
докт. філософ. наук, проф., дійсний член (академік) НАПН України;

В.В. Олійник — ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, докт. пед. наук, проф., дійсний член (академік) НАПН України;

Я.Б. Олійник — декан географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, докт. екон. наук, проф., дійсний член (акаде-
мік) НАПН України;

В.Г. Панок — директор Українського науково-методичного центру практич-
ної психології і соціальної роботи, докт. психол. наук, проф.;

В.О. Радкевич — директор Інституту професійно-технічної освіти (тепер — 
Інститут професійної освіти НАПН України), докт. пед. наук, проф., дійсний член 
(академік) НАПН України;

О.Я. Савченко — головний науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, докт. пед. наук, проф., дійсний член (академік) НАПН України;

М.М. Слюсаревський — директор Інституту соціальної та політичної психо-
логії НАПН України, канд. психол. наук, член-кореспондент НАПН України;

О.Я. Чебикін — ректор Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К.Д. Ушинського, докт. психол. наук, проф., дійсний член (ака-
демік) НАПН України;

М.І. Шут — завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національно-
го педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, докт. фіз.-мат. наук, проф., 
дійсний член (академік) НАПН України.

Взаємодіючи з МОН України, Комітетом Верховної Ради України з питань 
науки і освіти, Національною та національними галузевими академіями наук Укра-
їни, Національним Еразмус+ офісом в Україні щодо євроінтеграції вищої освіти, 
беручи участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та іннова-
цій «Горизонт 2020», інших ініціативах ЄС, вчені НАПН України продовжили ак-
тивне створення наукових засад подальшого розроблення та імплементації освіт-
нього і наукового законодавства нового покоління, ефективної реалізації Угоди 
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про асоціацію між ЄС та Україною, впровадження концепції Нової української 
школи, оновлення стандартів та типових освітніх програм початкової школи.

Учені НАПН України стали організаторами/учасниками низки реформатор-
ських заходів з удосконалення якості усіх ланок національної освіти, її інтеграції в 
європейський і світовий освітньо-наукові простори, визначення ефективної моделі 
розвитку науки.

Обґрунтування необхідності світового відзначення 100-річчя від дня наро-
дження Василя Сухомлинського сприяло прийняттю 39-ою сесією Генеральної 
конференції ЮНЕСКО рішення про включення цієї ювілейної дати до Календаря 
пам’ятних дат ЮНЕСКО 2018 р.

У 2017 р. чисельність наукових працівників установ НАПН України станови-
ла 851 особу, серед них за основним місцем роботи працювали 676 учених, у тому 
числі 115 докторів наук і 337 кандидатів наук. Кількість науково-педагогічних і пе-
дагогічних працівників у НАПН України склала відповідно 155 і 54 особи, з них за 
основним місцем роботи працювали 109 науково-педагогічних працівників та 48 
педагогічних. Удосконаленню кадрового складу НАПН України сприяло зростан-
ня порівняно з попереднім роком кількості вчених з науковим ступенем доктора 
наук на 14 осіб [32].

Чисельність членів НАПН України на 1 січня 2018 р. склала 157 осіб, з них 70 
дійсних членів (академіків) і 87 членів-кореспондентів. До складу НАПН України 
також входили 34 іноземні члени, 14 почесних академіків та 8 почесних докторів 
НАПН України [4].

У 2017 р. у підвідомчих установах НАПН України за результатами фунда-
ментальних досліджень підготовлено 2,1 тис. найменувань наукової, виробничо-
практичної, навчальної і довідкової продукції, за підсумками прикладних дослі-
джень — 655 одиниць продукції [4].

Зокрема, вченими НАПН України підготовлено і опубліковано «Національ-
ну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» англійською мовою 
(National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine) 
[49] — перше англомовне системне представлення національної освітньої сфери. 
Також до 25-річчя НАПН України укладено збірник наукових праць «Наукове за-
безпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики» [10], 
біографічний довідник «Національна академія педагогічних наук України: 1992-
2017 роки» [13] та інформаційний довідник «НАПН України — 25 років» [12].

Учені НАПН України залучалися до проведення незалежної наукової екс-
пертизи проєктів законів, державних рішень і програм, освітніх інноваційних роз-
робок. Зокрема, упродовж 2017 р. подано 85 пропозицій до законопроєктів, у тому 
числі щодо проєктів законів України «Про освіту» [36], «Про загальну середню 
освіту» [25], «Про професійну (професійно-технічну) освіту» [38], «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи самовря-
дування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і на-
ближення їх до європейських стандартів», «Про внесення змін до Закону України 
«Про вищу освіту» [22]. Наукові працівники НАПН України готували інформацій-
но-аналітичні матеріали та брали участь у парламентських слуханнях, у підготовці 
документів до виїзних засідань і круглих столів профільного Комітету Парламен-
ту України.
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Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, підготовлена  
до 25-річчя незалежності України і видана українською (2016 р.) 

та англійською (2017 р.) мовами

У 2017 р. затверджена Програма спільної діяльності Міністерства освіти і на-
уки України та НАПН України на 2017-2020 роки, якою передбачалося виконання 
115 заходів з десяти пріоритетних напрямів [4].

Упродовж року наукові працівники підвідомчих установ стали організатора-
ми і співорганізаторами 528 масових заходів та понад 3 тис. разів брали участь у 
різноманітних заходах.

На той час 45 найменувань (83 %) наукової періодики НАПН України було 
включено до Переліку наукових фахових видань України у галузях педагогічних, 
психологічних, філософських наук та наук з державного управління. Значно роз-
ширено Електронну бібліотеку, створену в НАПН України для розміщення ресур-
сів, підготовлених вченими академії за результатами фундаментальних і приклад-
них наукових досліджень.

Підготовка педагогічних кадрів у Навчально-науковому центрі професійно-
технічної освіти, а також наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-
кації в межах аспірантури і докторантури здійснювалася в 11 наукових устано-
вах, десять з яких мали ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Прийом докторів філософії проводився 
у галузях знань «01 Освіта/Педагогіка», «05 Соціальні та поведінкові науки», «23 
Соціальна робота» і «28 Публічне управління та адміністрування». У 2017 р. в ас-
пірантурі навчалися 297 осіб, з них 84 — за державним замовленням; у докторан-
турі — 32 особи, з яких 24 — за державним замовленням. У 16 спеціалізованих 
вчених радах 10 наукових установ захищено 114 (32 докторські і 82 кандидатські) 
дисертацій [4].

Підготовка здобувачів ступенів бакалавра та магістра здійснювалась у ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» за спеціальностями галузей знань «01 Освіта/
Педагогіка», «05 Соціальні та поведінкові науки», «07 Управління та адміністру-
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вання» й «28 Публічне управління та адміністрування». Загальна чисельність сту-
дентів становила близько 1,1 тис. осіб.

Підвищення кваліфікації кадрів проводили ДВНЗ «Університет менеджмен-
ту освіти» та Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (тепер — Інститут 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України). Під-
вищено кваліфікацію близько 5,4 тис. керівників, науково-педагогічних і педаго-
гічних працівників закладів освіти, установ, організацій, з них 4,7 тис. осіб — за 
державним замовленням в університеті.

У 2017 р. вчені НАПН України взяли участь у реалізації 44 міжнародних 
освітніх і наукових проєктів (Європейського Союзу, Світового банку, ЮНЕСКО, 
Ради Європи, Європейського фонду підготовки, Американських рад з міжнарод-
ної освіти, Британської ради в Україні, Представництва DVV International тощо), 
у роботі багатьох міжнародних організацій та міжнародних конференцій, зокре-
ма присвячених проблемам розвитку освіти дорослих і навчанню впродовж жит-
тя. Науковими працівниками (41 особа) підвідомчих установ провадилася актив-
на міжнародна експертна діяльність у наукових радах 50 зарубіжних видань, 43 
провідні вчені НАПН України були членами іноземних академій та міжнародних 
наукових товариств. З метою стажування, підвищення кваліфікації, навчання, ви-
кладання і досліджень 139 співробітників виїжджали за кордон [4].

Порівняно з 2016 р. фінансування НАПН України із загального фонду бю-
джету зросло на 65 млн грн, що пов’язано із збільшенням видатків на оплату праці, 
інших видатків, зокрема капітальних. Також отримано на 6,7 млн грн більше за 
спеціальним фондом бюджету [4].

У 2018 р. продовжилася діяльність НАПН України, спрямована на наукове 
і методичне забезпечення функціонування та розвитку національної сфери осві-
ти відповідно до пріоритетів державної освітньої політики, визначених такими 
стратегічними і програмними документами, як Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна — 2020»; Програма діяльності Кабінету Міністрів України; Середньостроковий 
план пріоритетних дій Уряду до 2020 р.; План пріоритетних дій Уряду на 2018 р. 
[30]; План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації дер- 
жавної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова укра-
їнська школа» [29]; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про інклюзивно-ресурсний центр» [31] тощо; закони України «Про 
освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» (2015 р.), інші нормативно-правові акти у сфері освіти і науки.

У 2018 р. чисельність наукових працівників установ НАПН України станови-
ла 834 особи, серед них за основним місцем роботи працювали 676 учених, у тому 
числі 113 докторів наук і 331 кандидат наук. Кількість науково-педагогічних і пе-
дагогічних працівників у НАПН України склала відповідно 152 і 53 особи, з них за 
основним місцем роботи працювали 109 науково-педагогічних та 46 педагогічних 
працівників.

Чисельність членів НАПН України на 1 січня 2019 р. зменшилася і склала 154 
особи, з них 69 дійсних членів (академіків) і 85 членів-кореспондентів.

НАПН України взаємодіяла з МОН України, профільним Комітетом Парла-
менту України, Національною радою України з питань розвитку науки і техноло-
гій, її Адміністративним і Науковим комітетами, Національною та національними 
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галузевими академіями наук, Національним Еразмус+ офісом в Україні, брала 
участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020», інших програмах і проєктах ЄС [5].

Посилену увагу вчені НАПН України приділяли забезпеченню засобами 
освіти і науки розвитку інноваційної людини-громадянина, формуванню конку-
рентоспроможного людського капіталу, зміцнення національної єдності, грома-
дянського і патріотичного виховання дітей і молоді.

Здійснено філософське переосмислення творчого доробку всесвітньо відо-
мого українського педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського в контексті розбудо-
ви нової української школи, публікацію автентичних авторських текстів педагога 
та їх презентацію в Україні і КНР у ході відзначення 100-річчя від дня народження 
педагога на рівні Календаря визначних пам’ятних дат ЮНЕСКО.

Обґрунтовано принцип людиноцентризму/дитиноцентризму [8; 19] як ба-
зовий для розвитку в Україні інклюзивної освіти, забезпечення її ефективності в 
інтеграції дітей і дорослих з особливими освітніми проблемами в суспільне життя.

Важливим здобутком стало розроблення та впровадження: програми «Нова 
українська школа» у поступі до цінностей» (спільно з МОН України) [43]; типо-
вої освітньої програми для 1-2 класів Нової української школи [47]; регіонально-
го пілотного проєкту «Розбудова нової української школи в гірській місцевості 
Українських Карпат»; концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого гро-
мадського руху в Україні (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2018 р. № 281-р) [47].

Розроблено соціально-психологічну теорію відновлення психологічного 
здоров’я особистості, а на її основі — концепцію, моделі і технології реабіліта-
ції особистості і сприяння її посттравматичному відновленню, а також адаптації 
спільноти до суспільних змін унаслідок воєнного конфлікту.

Обґрунтовано нову класифікацію обмежень життєдіяльності, здоров’я дітей 
та підлітків, яка призначена для обліку характеристик розвитку дитини та впли-
ву на неї навколишнього середовища. Розроблено критерії оцінювання навчаль-
них досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями та програми і рекомендації 
щодо навчання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах ін-
клюзивно-ресурсних центрів.

Упроваджено модель психосоціальної підтримки дітей, постраждалих вна-
слідок військового конфлікту, та механізм взаємодії відповідних фахівців для на-
дання спеціалізованої допомоги у межах і за межами закладу освіти.

Здійснено дидактико-методичне обґрунтування модернізації змісту почат-
кової освіти на засадах компетентнісного підходу, що знайшло відображення у:

— Державному стандарті початкової освіти,

— побудованій на основі цього стандарту типовій освітній програмі для почат-
кової школи, розробленій під керівництвом акад. О.Я. Савченко та рекомен-
дованій МОН України [47],

— підручниках і навчальних посібниках, що мають гриф МОН України,

— методичних розробках і рекомендаціях щодо навчання предметів, організа-
ції освітнього процесу, підготовки вчителів до впровадження нового змісту 
освіти в початковій школі.



26

Обґрунтовано принципи і методи формування адаптивних хмаро орієнтова-
них систем навчання і професійного розвитку вчителів у закладах вищої педаго-
гічної і післядипломної освіти; з’ясовано особливості застосування комп’ютерних 
моделей у навчанні учнів природничо-математичних предметів; схарактеризовано 
можливості використання відкритих електронних науково-освітніх систем у на-
уково-дослідній діяльності.

Розроблено методики педагогічного і психологічного діагностування різних 
видів обдарованості учнів і створено програмний комплекс, за допомогою якого 
в онлайн режимі можна виявити особистісні чинники розвитку інтелектуальної 
обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, з’ясувати 
рівні розвитку їх практичного інтелекту; запропоновано форми і методи психоло-
гічного та педагогічного супроводу процесу соціалізації обдарованих старшоклас-
ників у мережі Інтернет.

Завершено розроблення Концепції розвитку педагогічної освіти, яку схвалено 
колегією МОН України 16 липня 2018 р., а також визначено засадничі положення, 
використані в проєкті Закону України «Про освіту дорослих»; обґрунтовано вве-
дення до державного Класифікатора професій (ДК 003: 2010) професії «Андрагог».

Розроблено комплекс методик і технологій проєктної професійної підготов-
ки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей, 
методичну систему дистанційної підготовки, педагогічну систему консультування 
учнівської молоді з професійної кар’єри.

Обґрунтовано концептуальні засади створення національного рейтингу за-
кладів вищої освіти та механізми його реалізації. На цій основі підготовлено про-
позиції НАПН України щодо доповнення чинного Закону України «Про вищу 
освіту» [22] статтею про національний рейтинг закладів вищої освіти. Доведено 
пріоритетність рейтингового механізму оцінювання якості вищої освіти і мотива-
ції до її підвищення над акредитаційним механізмом.

Запропоновано нову модель економічної діяльності у сфері вищої освіти, яка 
передбачає перехід від фінансування «утримання» закладів вищої освіти до бага-
токанальної оплати державою, корпораціями, здобувачами вищої освіти освітніх 
послуг за визначеною у договорі (контракті) ціною. Модель апробована на колегі-
ях МОН України, Мінекономрозвитку України та засіданні профільного Комітету 
Верховної Ради України.

Член-кореспондент  
(нині академік) О.М.Топузов  
вітає академіка О.Я. Савченко, 2018 р.



27

Аргументовано необхідність створення лідерської Асоціації українських 
університетів для забезпечення формування в українському середовищі культури 
конкурентоспроможної якості. Спільно з Британською радою завершено реалі-
зацію впродовж 2015-2018 рр. на експериментальних майданчиках 40 вітчизняних 
університетів Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України.

Обґрунтовано механізм здійснення дуальної «викладацько-дослідницької» 
функції науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, де зосереджено 
понад 70 % наявних в Україні докторів і кандидатів наук.

За вагомі досягнення та особистий внесок у розвиток української освіти та 
науки у 2018 р. присуджено Державну премію України в галузі освіти у номіна-
ції «Дошкільна і позашкільна освіта» за комплексну науково-прикладну роботу 
«Освітня технологія «Радість розвитку» — партнерська взаємодія дорослих та 
дітей» вченим лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, О.Ю. Хартман. Та-
кож присуджено та призначено премію Президента України для молодих вчених 
І.Г. Губеладзе; призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих 
вчених М.В. Попель і В.О. Надтоці. У 2018 р. її отримували також А.В. Яцишин, 
Л.В. Васильєва, М.М. Міленіна.

У 2018 р. відбулися дві сесії загальних зборів НАПН України, а саме: 23 бе-
резня — «Про результати діяльності НАПН України у 2017 році і завдання на 2018 
рік» (з доповіддю президента НАПН України акад. В.Г. Кременя) та 16 листопа-
да — «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української 
школи» (з доповіддю академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти 
НАПН України О.І. Ляшенка). Вчені НАПН України прийняли і направили Звер-
нення учасників загальних зборів НАПН України до міжнародних організацій, які 
проводять діяльність в Україні, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі [5].

Учасники загальних зборів НАПН України, 2018 р.
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Напередодні загальних зборів НАПН України проведено два методологічні 
семінари «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів 
вищої освіти» (22 березня) та «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: 
світовий досвід, українські реалії і перспективи» (15 листопада). За підсумками ро-
боти методологічних семінарів прийнято рекомендації, направлені МОН України, 
Мінсоцполітики України, Мінмолодьспорту України, іншим міністерствам і відом-
ствам, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Спілці ректорів 
закладів вищої освіти України, Національній і національним галузевим академіям 
наук України, державним і громадським організаціям.

У жовтні 2018 р. спільно з вченою радою Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» у м. Старобільську проведено 
виїзне засідання Президії НАПН України щодо реформування освіти в контексті 
цивілізаційних змін та на регіональному рівні, модернізації змісту освіти в новій 
українській школі.

Виїзне засідання Президії НАПН України у м. Старобільську, 2018 р.

У 2018 р. за результатами наукових досліджень членами НАПН України та вче-
ними підвідомчих установ опубліковано понад 2,5 тис. праць, у тому числі 99 моногра-
фій, 109 підручників і навчальних посібників, 93 методичні посібники і рекомендації, 
28 словників і довідників, 2 тис. статей, випущено 131 збірник наукових праць, підго-
товлено 42 навчальні програми і концепції [5]. Зокрема, ученими НАПН України під-
готовлено й опубліковано Національний освітньо-науковий глосарій [18].

У ході 110 експериментів різних рівнів здійснювалася експериментальна діяль-
ність у 1,3 тис. закладах, серед яких 674 затверджено МОН України. За наукового ке-
рівництва вчених НАПН України проводилося 45 експериментів всеукраїнського рівня.



29

Всеукраїнська конференція директорів експериментальних закладів 
загальної середньої освіти, 2018 р.

Мета експериментів всеукраїнського рівня полягала у вдосконаленні змісту 
повної загальної середньої освіти у межах реалізації реформи «Нова українська 
школа»; психолого-педагогічного забезпечення позашкільної, спеціалізованої, 
професійної (професійно-технічної) освіти та освіти дорослих в Україні. Експе-
рименти академічного рівня спрямовувалися на підвищення медіакомпетентності 
педагогів і студентів педагогічних і психологічних спеціальностей; удосконалення 
технологій підготовки учасників освітнього процесу до дій у надзвичайних ситуа-
ціях; розроблення психолого-педагогічного супроводу особистісного і професій-
ного самовизначення старшокласників, які опинились у складних життєвих обста-
винах унаслідок військового конфлікту.

У 2018 р. електронне наукове періодичне видання «Інформаційні технології і 
засоби навчання» віднесено до категорій «А» Переліку наукових фахових видань 
України у галузях педагогічних, психологічних, філософських наук та державно-
го управління, оскільки представлено в базі даних Emerging Sources Citation Index 
(ESCI) Web of Science Core Collection. Також 19 наукових періодичних видань при-
своювали своїм статтям DOI. Крім того, засновано англомовний науковий рецен-
зований журнал НАПН України «Education: Modern Discourses» («Освіта: сучасні 
дискурси»).
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В.Г. Кремень презентує англомовне наукове періодичне видання  
на загальних зборах НАПН України, 2018 р.

У цілому у 2016-2018 рр. простежувалася тенденція зростання публікаційної 
активності і ефективності вчених НАПН України та представлення їхніх здобутків 
у світовій системі наукових комунікацій. Зросли індикатори частки публікацій — у 
зарубіжних виданнях до 15 % проти 12 % у 2017 р. щодо загальної кількості публі-
кацій співробітників установ НАПН України; у виданнях, які входять до наукоме-
тричних баз даних, — до 22 % проти 18 % у 2017 р. [5].

Активізовано присвоєння вченим цифрових ідентифікаторів. Десять підвідо-
мчих установ НАПН України були представлені у рейтингу університетів і науко-
во-дослідних інститутів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
у рамках проєкту «Бібліометрика української науки».

Учені НАПН України здійснювали незалежну наукову експертизу проєктів 
законів, державних рішень і програм, освітніх інновацій. Брали активну участь у 
розробленні законопроєктів «Про повну загальну середню освіту», «Про фахо-
ву передвищу освіту», «Про освіту дорослих», «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо протидії булінгу». Упродовж року підготовлено і 
направлено понад 110 пропозицій до законопроєктів, інших актів законодавства, 
близько сотні інформаційно-аналітичних документів.

Провідні вчені НАПН України як наукові експерти та фахові представники 
також брали участь у діяльності:

— міжнародної Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти, яка під головуванням першого віцепре-
зидента НАПН України В.І. Лугового 5 грудня 2018 р. обрала його членів, 
затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2018 р. № 1063-р.;

— Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, до складу яко-
го за результатами конкурсного відбору увійшла Н.М. Авшенюк, завідувач 
відділу Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України;

— програмного комітету «Європа у мінливому світі — інклюзивні, інноваційні 
та свідомі суспільства», відповідального за моніторинг виконання Рамкової 
програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 
до якого за конкурсом введено та затверджено розпорядженням Кабінету 
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Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 636-р. О.І. Локшину, завідувача 
відділу Інституту педагогіки НАПН України;

— Акредитаційної комісії України, у складі якої згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 369 затверджено С.А. Калашніко-
ву, директора Інституту вищої освіти НАПН України; Ж.В. Таланову, го-
ловного наукового співробітника цього інституту, менеджера з аналітичної 
роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні; С.В. Курбатова, головного 
наукового співробітника зазначеного інституту;

— науково-методичних комісій (підкомісій) Науково-методичної ради МОН 
України, членами яких стали 43 вчені усіх підвідомчих установ НАПН Укра-
їни;

— наукових рад 46 зарубіжних періодичних видань.

Окремим відповідальним напрямом роботи НАПН України було продовжен-
ня виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та 
Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 рр.

НАПН України забезпечила втілення Плану заходів з відзначення у 2018 р. 
100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського, затвердженого розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 464-р на виконання 
відповідного рішення 39 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО.

Традиційно впродовж 2018 р. вчені НАПН України були активними учасни-
ками чотирьох міжнародних виставок, провели 184 планові масові науково-прак-
тичні заходи, стали організаторами і співорганізаторами 430 подібних заходів.

На увагу заслуговує організований 19 жовтня 2018 р. у НАПН України Від-
діленням загальної середньої освіти та Інститутом педагогіки НАПН України 
круглий стіл з проблем природничо-математичної освіти в умовах реформуван-
ня української школи за участі фахівців МОН України та Інституту модерніза-
ції змісту освіти, заступника міністра освіти і науки України П.К. Хобзея, вчених 
НАН України, вчителів, представників громадських організацій.

Круглий стіл з вченими НАН України та фахівцями МОН України 
з питань якості природничо-математичної освіти, 2018 р.
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З метою ефективного висвітлення історії та сучасної діяльності НАПН Укра-
їни відкрито Науково-інформаційний центр НАПН України, а також модернізо-
вано сайт академії.

Відкриття Науково-інформаційного центру НАПН України, 2018 р. 
(перша ліворуч — акад. С.О. Сисоєва, поряд — акад. В.Г. Кремень, член-кор. О.М. Топузов, 

крайня праворуч — акад. В.О. Радкевич,  
ліворуч від неї — запрошені гості, доньки академіка М.Д. Ярмаченка)

В 11 підвідомчих установах НАПН України через аспірантуру і докторанту-
ру здійснювалася підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої квалі-
фікації на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях у галузях знань 01, 
05, 23, 28. В аспірантурі навчалися 286 осіб, у докторантурі — 34 особи [5].

Упродовж року підвищили кваліфікацію понад 6 тис. керівників, науково-пе-
дагогічних і педагогічних працівників закладів освіти, установ, організацій, з них 5 
тис. — в Університеті менеджменту освіти за державним замовленням [38]. Окрім 
цього, Інститут вищої освіти, Інститут професійно-технічної освіти (тепер — Інсти-
тут професійної освіти) та Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Мико-
ли Ярмаченка НАПН України розширили провадження освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти та отримали право на підвищення кваліфікації кадрів.

На шляху до європейської та світової інтеграції поширилась міжнародна ді-
яльність підвідомчих установ НАПН України. У 2018 р. наукові установи НАПН 
України брали участь у реалізації 45 міжнародних освітніх і наукових проєктів і 
програм.

Разом із зарубіжними партнерами вченими НАПН України проведено 117 
науково-практичних заходів, до 50 осіб у 2018 р. збільшилася й чисельність уче-
них НАПН України, які стали членами іноземних академій, міжнародних науко-
вих товариств. Продовжувалася наукова співпраця з іноземними членами НАПН 
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України, науковими установами і закладами освіти у межах багатьох угод про 
співробітництво, укладених як НАПН України, так і безпосередньо підвідомчими 
установами. Науковими установами укладено 15 нових угод, водночас унаслідок 
браку фінансування зменшилася чисельність учених, які виїжджали за кордон.

До 850 зросла кількість публікацій про діяльність НАПН України у друкова-
них ЗМІ та мережі Інтернет. 

Упродовж 2018 р. до НАПН України з усіх джерел фінансування надійшло 
213,2 млн грн. Питома вага фінансування за рахунок загального фонду бюджету 
становила 88,4 %. Реалізація коштів здійснена повною мірою із дотриманням за-
конодавства [5].

У 2019 р. діяльність НАПН України згідно із законодавством спрямовувалася 
на теоретико-методологічне й науково-методичне забезпечення функціонування 
та розвитку національної сфери освіти відповідно до цілей і пріоритетів державної 
освітньої політики, визначених законами та підзаконними актами. Вчені академії 
брали активну участь в обґрунтуванні, розробленні та імплементації освітнього і 
наукового законодавства нового покоління, впровадженні стандартів та типових 
освітніх програм початкової школи, стандартів, освітніх програм, методичних ре-
комендацій для різних рівнів і складників освіти, проведенні реформаторських 
заходів із забезпечення і вдосконалення якості та доступності освіти, визначенні 
ефективної моделі розвитку науки, інтеграції української освіти і науки в європей-
ський і світовий освітньо-наукові простори [6].

Найвагомішими результатами наукових досліджень та науково-технічних 
(експериментальних) розробок у 2019 р. насамперед є такі [11; 18].

На підставі дослідження сучасного соціально-культурного та освітнього се-
редовища доведено, що трансформація цінностей та світосприйняття є чинниками 
зміни знання, людини, суспільства.

У співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій розпочато розроблення цілісної концепції освіти дітей раннього і до-
шкільного віку.

Вченими Інституту проблем виховання та Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України створено програмне та навчально-методичне забез-
печення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти «Впевнений старт» для 
дітей середнього дошкільного віку.

У співпраці Інституту проблем виховання НАПН України з Інститутом мо-
дернізації змісту освіти МОН України (наказ МОН України від 18 березня 2019 р. 
№ 369) експериментально впроваджено Програму «Нова українська школа у по-
ступі до цінностей» [43].

Здійснено системну історичну реконструкцію шляхів розвитку у незалежній 
Українській державі (1991-2017 рр.) загальної середньої освіти у напрямі гуманіс-
тичної особистісно орієнтованої парадигми.

Вченими Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Су-
хомлинського створено науково-методичне забезпечення мережі освітянських 
бібліотек (понад 15 тис.), зокрема здійснено науково-методичний супровід упро-
вадження УДК (відповідно до наказу МОН України від 26 червня 2017 р. № 929).
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Створено модель особистості, здатної до самопроєктування, технологічну 
модель самопроєктування на кожному із вікових етапів, розроблено відповідні ме-
тодичні рекомендації.

Розроблено концептуальні засади соціальної психології націєтворення як 
нового наукового напряму, обґрунтовано суб’єктно-вчинковий підхід до процесів 
націєтворення, визначено теоретичний принцип діалектичної єдності консоліда-
ційності та конфронтаційності.

Створено теорію кіберсоціалізації дітей та молоді в контексті гібридної ві-
йни, стратегії і методики формування різновекторного критичного мислення, 
інформаційного патріотизму, медіатизованого соціального оптимізму, медіапси-
хологічних технологій підтримки комбатантів та членів їхніх родин в умовах ме-
діатравматизації; із цих проблем розроблені інноваційні соціально-психологічні 
технології та створено медіаосвітні модулі для чотирьох дистанційних курсів.

Здійснено теоретичне обґрунтування педагогічного асистування, зокрема ви-
значено та окреслено нормативно-правове, організаційне та дидактико-методичне 
забезпечення змісту діяльності асистента вчителя в інклюзивному закладі освіти; ви-
дано 5 навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України.

Розроблено технологію діагностування мовних і комунікаційних потреб ді-
тей з порушенням слуху, запропоновано систему оцінювання мовленнєвого розви-
тку дитини з тяжкими порушеннями мовлення.

Стандартизовано існуючі та розроблено нові методики роботи для забез-
печення професійної діяльності працівників психологічної служби; опубліковано 
серію відповідних методичних видань.

Продовжено роботу з формування нового змісту початкової освіти (розро-
блено та рекомендовано МОН України типову освітню програму для другого її 
циклу; створено комплект нових підручників для 2 класу; на допомогу вчителям 
підготовлено серію посібників і рекомендацій з конкретних проблем методики на-
вчання; спільно з виробниками електронних освітніх ресурсів розроблено і впро-
ваджено технологію формування навчального середовища на основі електронних 
ігрових ресурсів і розгорнуто підготовку вчителів до їх використання).

Спільно з МОН України створено стандарт спеціалізованої освіти науково-
го спрямування, у співпраці з Малою академією наук обґрунтовано концептуальні 
засади всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, підго-
товлено положення про зазначений центр, налагоджено психолого-педагогічний 
супровід його функціонування.

Розроблено концепції стандартизації професійної освіти молодших спеціа-
лістів та проєктування SMART-комплексів для закладів професійної (професійно-
технічної) освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей; обґрунтовано 
методичну систему діагностування розвитку професійної компетентності май-
стрів виробничого навчання.

Створено модель формування підприємницької компетентності здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти та проєктно-орієнтовану модель їх 
розвитку в ринкових умовах.

Розроблено дорожню карту для роботодавців з упровадження дуальної 
форми здобуття освіти у виробничих умовах суб’єктів господарювання.
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Випрацювано «Концепцію розвитку освіти і навчання дорослих в Україні» 
(2019 р.), що пройшла громадське обговорення й спрямована на забезпечення вза-
ємної відповідальності держави, громади й особистості за розвиток освіти впро-
довж життя [6].

За ініціативи вчених академії професію «Андрагог» внесено до Державно-
го класифікатора професій України і затверджено наказом Мінекономрозвитку 
України від 15 лютого 2019 р. № 259, розроблено проєкт кваліфікаційної характе-
ристики цієї професії (посади).

Створено модель психологічного супроводу навчання різних категорій до-
рослого населення; програми для шкільних психологів щодо психологічної під-
тримки вчителів на перехідних етапах професійного розвитку.

За результатами аналізу провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду 
сформульовано методичні рекомендації з упровадження стратегій вищої освіти в 
умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства.

Обґрунтовано цілісну систему актуальних для України, апробованих сві-
товою практикою механізмів оцінювання, забезпечення та вдосконалення якості 
вищої освіти, реалізації ефективного врядування в університетах. Така система 
поєднує класифікаційні, акредитаційні, рамкові, рейтингові механізми, а також 
інструменти і структури, що визначають та застосовують методологічну, критері-
альну і джерельну базу оцінювання.

Розроблено технологію професійного розвитку науково-педагогічних пра-
цівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки.

Вручення Премії Президента України М.В. Мар’єнко, 2019 р.
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Вченими Інституту вищої освіти НАПН України підготовлено 46 тренерів і 
1272 експерти із забезпечення якості вищої освіти та здійснено методичну експер-
тизу усіх затверджених МОН України в 2019 р. 52 стандартів вищої освіти бака-
лаврського та магістерського рівнів [6].

За вагомі досягнення та особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та 
науки присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки 2019 року за 
роботу «Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін» 
науковому колективу авторів — ученим Інституту соціальної та політичної психо-
логії НАПН України у складі М.М. Слюсаревського, Л.А. Найдьонової, П.П. Гор-
ностая, В.О. Татенка, Т.М. Титаренко, О.М. Кочубейник, Б.П. Лазоренка.

Присуджено премію Президента України для молодих вчених за наукову 
роботу «Хмарний сервіс COCALC як засіб формування професійних компетент-
ностей вчителя математики» М.В. Мар’єнко, співробітнику Інституту цифровізації 
освіти НАПН України.

Продовжували отримувати стипендію Кабінету Міністрів України для мо-
лодих вчених: В.О. Надтока, співробітник Інституту педагогіки НАПН України; 
М.С. Дворник, завідувач лабораторії Інституту соціальної та політичної психо-
логії НАПН України; М.В. Мар’єнко, співробітник Інституту цифровізації освіти 
НАПН України.

У 2019 р. чисельність наукових працівників установ НАПН України стано-
вила 833 особи, серед яких за основним місцем роботи працювали 632 особи. За 
рік на 16 осіб зросла кількість вчених з науковим ступенем доктора наук, що пра-
цюють за основним місцем роботи. Кількість науково-педагогічних і педагогічних 
працівників у НАПН України склала відповідно 151 і 46 осіб, з них за основним 
місцем роботи працювали 119 і 42 співробітники [6].

Наукові працівники науково-організаційного відділу апарату Президії 
НАПН України Н.В. Базелюк, О.П. Вашуленко, І.Ю. Регейло, Л.М. Смола, 

Т.І. Куліш, Л.В. Тименко з в.о. головного вченого секретаря, 
першим віцепрезидентом НАПН України В.І. Луговим у День вишиванки, 2019 р.
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Чисельність членів НАПН України станом на 1 січня 2020 р. склала 168 осіб, 
зокрема 77 дійсних членів (академіків) і 91 член-кореспондент.

У 2019 р. відбулися дві сесії загальних зборів та методологічні семінари 
НАПН України. На загальних зборах 5 квітня розглянуто Звіт про діяльність На-
ціональної академії педагогічних наук України у 2018 році та завдання на 2019 рік, 
а 17-18 грудня — тематичне питання «Психологічний супровід трансформаційних 
процесів в українському суспільстві та освіті».

На загальних зборах НАПН України 17-18 грудня 2019 р. обрано нових 
дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, почесних академіків 
НАПН України. Склад НАПН України поповнився 8 дійсними членами (академі-
ками) та 17 членами-кореспондентами НАПН України. Також обрано 4 іноземні 
члени та 6 почесних академіків НАПН України. 

Загальні збори НАПН України, 2019 р.

Напередодні загальних зборів НАПН України 4 квітня 2019 р. проведено ме-
тодологічний семінар «Інформаційно-цифровий освітній простір України: транс-
формаційні процеси і перспективи розвитку».

Упродовж року проведено 12 (10 планових і 2 позачергові) засідань Президії 
НАПН України, на яких розглянуто понад 400 питань і прийнято відповідні поста-
нови із статутної діяльності НАПН України. Зокрема проаналізовано:

— наукову і науково-організаційну діяльність за 2015-2019 рр. та перспективи 
розвитку Інституту вищої освіти НАПН України, Державної науково-педа-
гогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Інституту педагогіч-
ної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

— результати виконання наукових досліджень підвідомчими установами НАПН 
України: Українським науково-методичним центром практичної психології і 
соціальної роботи, інститутами обдарованої дитини, проблем виховання, со-
ціальної та політичної психології, професійно-технічної (тепер — професій-
ної) освіти;
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Прийняття в іноземні члени академії польських вчених 
А. Мазур-Оґродської, Є. Нікіторовича, 2019 р.

На виставці друкованої продукції під час загальних зборів НАПН України, 2019 р.
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— реалізацію Концепції «Нова українська школа», зокрема виконання про-
фільним Відділенням відповідного Плану заходів НАПН України, та діяль-
ність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо імплементації Концеп-
ції у закладах післядипломної педагогічної освіти;

— виконання експериментальних досліджень всеукраїнського рівня інститута-
ми проблем виховання, педагогіки, професійно-технічної (тепер — профе-
сійної) освіти, соціальної та політичної психології, психології імені Г.С. Кос-
тюка, спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка;

— зміни до положень та нормативних документів, що регламентують діяльність 
НАПН України;

— заснування електронного наукового періодичного видання «Вісник НАПН 
України»;

— діяльність Ради молодих вчених НАПН України;

— роботу Науково-видавничої ради НАПН України;

— розширення міжнародної діяльності установ НАПН України;

— питання кадрової політики: проведення конкурсів на заміщення керівних по-
сад у підвідомчих установах академії;

— відзначення державними нагородами України відомих учених, діячів освіти 
тощо;

— відзначення 120-річчя з дня народження Г.С. Костюка;

— прийняття рішень з питань фінансово-економічної діяльності та ін. [6].

У 2019 р. за тематичними планами підвідомчих установ виконувалося 97 на-
укових досліджень, з яких 51 фундаментальне і 46 прикладних. Крім того, за те-
матичним планом дійсних членів і членів-кореспондентів НАПН України здійсню-
валося 148 наукових досліджень. Усього за їх результатами опубліковано понад 
3,3 тис. праць, зокрема 81 монографію, 140 підручників і навчальних посібників, 
94 методичні посібники і рекомендації, 9 словників і довідників, 309 збірників на-
укових праць, підготовлено 94 навчальні програми і концепції та близько 2,7 тис. 
статей [6].

На 34 % порівняно з 2018 р. (до 118 найменувань) збільшилася кількість на-
вчальної продукції НАПН України, якій надано гриф МОН України.

Здійснювалось упровадження результатів наукових досліджень та науково-
технічних (експериментальних) розробок у закладах освіти різних рівнів, устано-
вах, на підприємствах, а також в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування.

Результати завершених у 2019 р. фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень використані у підготовці 178 законодавчих і нормативно-правових до-
кументів з питань регулювання державної освітньої політики, а також були відо-
бражені в 94 методичних рекомендаціях міжнародних, всеукраїнських та інших 
науково-практичних заходів.

У 2019 р. вчені наукових установ НАПН України у ході 84 експериментів різ-
них рівнів здійснювали експериментальну діяльність у 1465 закладах, що на 140 за-
кладів більше, ніж у 2018 р., 848 з них — затверджено МОН України. Експерименти 
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здійснювалися за 14 пріоритетними напрямами (тематикою) наукових досліджень 
і охоплювали всі рівні та складники освіти.

Новацією 2019 р. у сфері видавничої діяльності стало передбачення випус-
ку електронних видань згідно з постановою Президії НАПН України від 3 квіт-
ня 2019 р. № 1-2/4-100, якою затверджено Положення про видавничу продукцію 
НАПН України у новій редакції.

Істотно покращилися представлення наукових періодичних видань та публі-
каційна активність вчених в світовій системі наукових комунікацій. У 2019 р. акаде-
мія була засновником (співзасновником) 53 наукових періодичних видань, з-поміж 
яких 43 друковані та 10 — електронних. Забезпечено позитивну тенденцію щодо 
результативності наукових періодичних видань НАПН України, а саме:

— 41 найменування (77 %) наукової періодики НАПН України внесено до онов-
леного Переліку наукових фахових видань України, зокрема до категорії 
«А» — 1 видання (2 %), категорії «Б» — 13 видань (32 %), категорії «В» — 27 
видань (66 %); 13 видань перейшли з категорії «В» до категорії «Б»;

— майже вдвічі (з 19 до 35) упродовж року зросла кількість наукових періодич-
них видань, які присвоюють своїм статтям ідентифікатор DOI;

— 36 наукових періодичних видань НАПН України представлені в Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) Web of Science Core Collection компанії Clarivate 
Analytics, зокрема це «Інформаційні технології і засоби навчання», Crossref, 
Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International, ба-
зах даних фірми EBSCO Publishing, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), 
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), European 
Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Education 
Resources Information Center (ERIC), Dimensions, European Open Science 
Infrastructure (OpenAIRE), CORE, Unpaywall тощо;

— оприлюднено перший том електронного наукового періодичного видання 
відкритого доступу «Вісник Національної академії педагогічних наук Украї-
ни» (http://visnyk.naps.gov.ua/).

Подальше суттєве зростання публікаційної активності й ефективності вче-
них НАПН України засвідчують такі дані [6]:

• опубліковано понад 170 статей дійсних членів, членів-кореспондентів та вче-
них наукових установ НАПН України у виданнях, що індексуються у науко-
метричних базах даних Scopus та Web of Science Core Collection (у 2,4 раза 
більше порівняно з 2018 р.);

• у 1,7 раза порівняно з 2018 р. збільшилася частка вчених академії, які мають 
публікації у виданнях, що індексуються базами даних Scopus і Web of Science 
Core Collection;

• понад 800 (82 %) учених наукових установ НАПН України отримали цифрові 
ідентифікатори ORCID ID; 839 — профілі у Google Scholar, 90 % з яких пред-
ставлено в системі «Бібліометрика української науки»;

• згідно з наведеними у Google Scholar бібліометричними портретами науко-
вих працівників індекс Гірша 11 і більше мали 99 вчених наукових установ 
НАПН України, у тому числі 26 вчених з індексом 20 і вище;
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• на 53 одиниці порівняно з 2018 р. зросла кількість публікацій вчених НАПН 
України англійською та іншими іноземними мовами;

• до Електронної бібліотеки НАПН України внесено понад 3,6 тис. ресурсів, 
підготовлених за результатами фундаментальних і прикладних наукових до-
сліджень академії;

• створено профіль НАПН України у Scopus (Scopus Affiliation ID: 60123159);

• одинадцять наукових установ НАПН України представлені з-поміж 185 
університетів і науково-дослідних інститутів відповідного рейтингу, що під-
готовлений Центром досліджень соціальних комунікацій Національної бі-
бліотеки України імені В.І. Вернадського у рамках проєкту «Бібліометрика 
української науки».

За рік вчені НАПН України провели незалежну наукову експертизу:

— понад 120 законодавчих (з-поміж яких проєкти законів України «Про повну 
загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про національну 
систему кваліфікацій» тощо), нормативно-правових актів, державних рішень 
і програм, освітніх інновацій та інформаційно-аналітичних матеріалів;

— понад 400 одиниць рукописів видавничої (наукової, виробничо-практичної, 
навчальної та довідкової) продукції (друкованих та електронних видань) для 
рекомендації їх до публікації/друку;

— понад 3 тис. одиниць навчальної, навчально-методичної літератури, засо-
бів навчання та навчального обладнання для надання грифів і свідоцтв МОН 
України;

— більше як 100 осіб подали відгуки (опонування) на близько 170 дисертацій та 
майже 160 осіб — на близько 300 авторефератів дисертацій.

У 2019 р. понад 100 провідних вчених НАПН України як наукові експерти та 
фахові представники брали участь у діяльності більше 70 експертних, акредитацій-
них, робочих груп і комісій, агентств, програмних комітетів, організацій, підпри-
ємств тощо [6].

У 2019 р. оновлено і переукладено на 2020-2022 роки Програму спільної ді-
яльності МОН України та НАПН України.

Упродовж 2019 р. вчені НАПН України були активними учасниками чоти-
рьох міжнародних виставок:

• Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти — 2019»  
(14-16 березня, м. Київ);

• XXХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра — 2019» 
(12-13 квітня, м. Київ);

• ХІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті — 2019» 
(22-24 жовтня, м. Київ);

• XXХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра — День 
студента 2019» (15-16 листопада, м. Київ).
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Крім того, вчені НАПН України:

— провели 191 масовий науково-практичний захід;

— були організаторами і співорганізаторами 392 масових заходів;

— 2,8 тис. разів брали участь у різноманітних заходах.

Учені НАПН України провадили освітню діяльність на кількох рівнях.

Підготовка на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої 
освіти здійснювалася через аспірантуру і докторантуру одинадцяти підвідомчих 
установ академії у чотирьох галузях знань (01; 05; 23; 28). Продовжувалася також 
підготовка і перепідготовка робітничих кадрів у Навчально-науковому центрі про-
фесійно-технічної освіти НАПН України.

У 2019 р. в аспірантурі навчалося 309 осіб, з них 67 — за державним замов-
ленням; у докторантурі — 33 особи, з яких 21 — за державним замовленням. Від-
булося збільшення на 21 особу кількості аспірантів, які навчалися за кошти юри-
дичних і фізичних осіб.

У зв’язку з відтермінуванням у 2019 р. захистів через очікування публікацій 
у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of 
Science Core Collection, показник ефективності підготовки аспірантів у порівнян-
ні з 2018 р. дещо зменшився: за державним замовленням — на 2,8 % і становив 
28,6 %, на умовах контракту — на 2,6 % і становив 45,8 %. Показник ефективності 
підготовки докторантів за державним замовленням у порівнянні з минулим роком 
збільшився на 1,4 % і досяг 30,0 % [6].

Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті — 2019»
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Проведення вченими Українського науково-методичного центру практичної психології 
і соціальної роботи спільно з Міністерством юстиції України та Державною установою 
«Центр пробації» науково-методологічного семінару «Технології роботи психолога в 

умовах розбудови пробації. Основи мотиваційного консультування», 2019 р.

Діяльність Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, пе-
дагогіки і психології (голова — акад. О.Я. Савченко) здійснювалася за участю 82 
провідних учених України в рамках чотирьох секцій, утворених за відповідними 
спеціальностями та спеціалізаціями в галузях знань «01 Освіта/Педагогіка», «05 
Соціальні та поведінкові науки», «23 Соціальна робота». Міжвідомчою радою роз-
глянуто 518 тем дисертаційних досліджень, надісланих від 87 наукових установ і 
закладів вищої освіти. У цілому скориговано 61,7 % тем дисертаційних досліджень 
здобувачів наукового ступеня доктора наук і 49,1 % тем дисертаційних досліджень 
здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здій-
снювалася в 15 спеціалізованих учених радах, що діяли у 10 підвідомчих установах. 
За 2019 р. захищено 122 дисертаційні роботи: 38 докторських і 84 кандидатські дис-
ертації.

Підготовка на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рів-
нях вищої освіти (понад 1,2 тис. осіб) провадилася у ДЗВО «Університет менедж-
менту освіти» включно з Білоцерківським інститутом неперервної професійної 
освіти та Інститутом професійно-технічної (тепер — професійної) освіти НАПН 
України за кошти фізичних і юридичних осіб за 9 спеціальностями у п’яти галузях 
знань (01; 05; 07; 08; 28).

Підвищення кваліфікації кадрів здійснювалося у ДЗВО  «Університет  ме-
неджменту освіти», Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка та Інституті педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна. 
Підвищили кваліфікацію понад 6 тис. керівників, науково-педагогічних і педаго-
гічних працівників тощо закладів освіти, установ, організацій, з них 5 тис. осіб — в 
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Університеті менеджменту освіти за державним замовленням. Окрім цього, Інсти-
тутом педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна отримано ліцензію 
на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти осіб з вищою 
освітою: 104 слухачі пройшли курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «011 
Освітні, педагогічні науки».

У НАПН України активізовано діяльність її молодих вчених. З цією метою:

• оновлено Положення про Раду молодих вчених НАПН України;

• за рішенням Президії НАПН України від 23 грудня 2019 р. започатковано 
виконання в 2020 р. семи прикладних наукових досліджень для підтримки 
молодих вчених академії;

• за ініціативи молодих вчених НАПН України проведено 14 науково-прак-
тичних заходів для аспірантів, докторантів, молодих дослідників;

• у наукових установах НАПН України впроваджено конкурс «Кращий моло-
дий учений та аспірант»;

• налагоджено плідну співпрацю з молодими вченими інших організацій, зо-
крема з Радою молодих вчених при МОН України (І.Г. Губеладзе — член 
ради), Радою молодих вчених НАН України, Міжгалузевою Радою молодих 
вчених (Рада молодих вчених національних галузевих академій наук) тощо;

• молодими вченими НАПН України надано інтерв’ю і проведено виступи у 
ЗМІ, на телебаченні;

• групу молодих учених нагороджено відзнаками НАПН України.

Зустріч керівництва академії з Радою молодих вчених НАПН України, 2019 р.
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Молоді вчені НАПН України

З року в рік розширювалася міжнародна діяльність НАПН України, що роз-
вивається за багатьма напрямами:

— участь у майже 50 міжнародних освітніх і наукових проєктах і програмах 
Американських рад з міжнародної освіти, Британської ради в Україні, Євро-
пейського Союзу, Європейського фонду підготовки, Представництва ООН 
в Україні, Представництва DVV International в Україні, Ради Європи, Світо-
вого банку, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій і фондів;

— наукова співпраця з іноземними членами НАПН України, науковими уста-
новами і закладами освіти зарубіжних країн за угодами про співробітництво, 
укладеними академією і підвідомчими установами;

— провадження експертної діяльності в рамках понад 50 міжнародних органі-
зацій, серед яких Всесвітня рада з питань обдарованих і талановитих дітей, 
Європейська асоціація освіти дорослих, Благодійний фонд «Східноєвропей-
ська місія», Благодійна організація «Фонд «Асперн», Всесвітня федерація 
психічного здоров’я, Глобальний союз науковців за мир, Європейська асо-
ціація медіа та інформаційної освіти, Європейська мережа з організаційної 
психології та психології праці, Європейська рада з питань високих здібнос-
тей, Європейська академія природничих наук, Європейська спільнота з ви-
вчення травматичного стресу, Європейська асоціація психотерапії, Європей-
ська конфедерація психоаналітиків і психотерапевтів, Європейська асоціація 
психодрами, Європейська федерація психологів, Міжнародна асоціація з 
економічних досліджень, Міжнародна академія культури безпеки, еколо-
гії та здоров’я «МАКБЕЗ», Міжнародне товариство політичної психології, 
Міжнародна рада психологів, Міжнародна асоціація прикладної психології, 
Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Східноєвропейська феде-
рація наукової аналітики Міжнародної академії наук і вищої освіти, Україна 
та українці за кордоном тощо;

— проведення близько 60 міжнародних науково-практичних заходів та участь у 
близько 300 міжнародних конгресах, конференціях і семінарах;

— офіційні зустрічі керівництва НАПН України з представниками та делега-
ціями Департаменту політики в галузі науки і розвитку наукової бази се-
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кретаріату UNESCO, Комітету педагогічних наук Польської академії наук, 
Благодійного фонду Девіда Лінча «Вчені за мир», Центру мозку, свідомості 
та пізнання Університету Арізони, Всекитайської асоціації з вивчення спад-
щини В.О. Сухомлинського, Міжнародного інституту розвитку інтелекту;

— підвищення професійного рівня та стажування наукових працівників НАПН 
України в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Грузії, Ізраїлі, Італії, Казахста-
ні, Німеччині, Норвегії, Польщі, Словаччині, Франції, Хорватії тощо.

Учасники VІІІ Українського-польського / Польсько-українського форуму  
«Освіта для миру» («Edukacja dla pokoju»), жовтень 2019 р. (м. Переяслав, Україна)

Зустріч президента НАПН України В.Г. Кременя з доктором 
Пеґґі Ефуа Оті-Боатенґ, директором відділу наукової політики та інституційного розвитку 

Сектору природничих наук ЮНЕСКО, 2019 р.
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Цифровізація наукової діяльності в НАПН України, зокрема через система-
тичне висвітлення результатів діяльності академії на її вебпорталі (naps.gov.ua) та 
офіційній сторінці у Facebook, проводилася за такими напрямами:

• оприлюднення результатів діяльності (наукових подій) НАПН України в ме-
режі Інтернет (на офіційних сайтах і сторінках соціальних мереж);

• проведення всеукраїнських та міжнародних вебінарів і онлайн-конференцій 
та застосування мережних технологій;

• системне адміністрування наявної ІТ-інфраструктури, ІКТ забезпечення на-
укових досліджень;

• розширення науково-інформаційної повнотекстової бази наукових праць 
учених академії в Електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах під-
відомчих установ;

• ІТ-супровід наукових масових заходів НАПН України та підвідомчих уста-
нов.

Оновлення англомовної версії вебпорталу НАПН України дало змогу збіль-
шити охоплення англомовного сегменту відвідувачів на 25 %.

Упродовж 2019 р. з усіх джерел фінансування до НАПН України надійшло 
226,2 млн грн. Питома вага фінансування за рахунок загального фонду бюджету 
становила 88,5 % [6].

Загалом однією із серйозних проблем у становленні академії була вкрай 
слабка її матеріально-технічна база, особливо відсутність необхідних приміщень. 
Серед її трьох установ (Інститут педагогіки, Інститут психології імені Г.С. Кос-
тюка, Педагогічний музей України) лише на балансі Інституту психології імені 
Г.С. Костюка обліковувалися приміщення загальною площею 2147 кв. м.

Були відсутні приміщення для Президії академії і низки створених установ. 
Будинок, де раніше розміщувався Інститут педагогіки, перебував в аварійному 
стані.

З метою розміщення та забезпечення належних умов для роботи працівників 
підвідомчих установ Президія, особисто президент академії В.Г. Кремень доклали 
великих зусиль.

У різні роки академії передано:

— частину орендованого раніше Інститутом педагогіки будинку № 10 по вул. 
Б. Хмельницького площею 2290 кв. м. з балансу ЖЕК-102 Державним кому-
нальним підприємством житлового господарства (ДКПЖГ) на баланс Ін-
ституту педагогіки за рішенням Старокиївської районної ради м. Києва від 
15 лютого 1995 р.;

— приміщення професійно-технічного училища № 24 м. Києва по вул. М. Бер-
лінського, 9 загальною площею 10432 кв. м, частину будинку по вул. Бастіон-
ній, 9 — 734 кв. м;

— чотириповерхову будівлю навчального корпусу колишнього ПТУ № 41 
м. Києва разом з господарськими спорудами по вул. Андріївська, 15 загаль-
ною площею 1160 кв. м.;
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— адміністративно-навчальний та методичний корпус, гуртожиток і госпо-
дарські споруди Державної академії керівних кадрів освіти, розташовані у 
м.  Києві по вул. Січових Стрільців, 52 А загальною площею 13122 кв. м;

— адміністративний корпус та господарські споруди по вул. Січових Стрільців, 
52 Д, у м. Києві, що займав ліквідований Інститут змісту і методів навчання, 
загальною площею 6899 кв. м.

У 1999 р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 
1999 р. № 1327 [42] утворено Центральний інститут післядипломної педагогічної 
освіти і Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних пра-
цівників (на сьогодні — ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та його «Бі-
лоцерківський інститут неперервної професійної освіти») та передано до сфери 
управління НАПН України приміщення загальною площею 18303 кв. м, у т.ч. за 
адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева 31 а, 31 в, площею 16150 кв. м; нежитлова 
будівля та господарська споруда за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київ-
ська, 116 А, площею 2050 кв. м.

У 2002 р. у НАПН України створено Навчально-науковий центр професійно-
технічної освіти на базі Міжрегіонального центру підготовки та перепідготовки 
спеціалістів автосервісу МОН України, який ліквідовано відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 420, та здійснено передачу ці-
лісного майнового комплексу цього центру. Загальна площа переданих приміщень 
становила 18176 кв. м.
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Р О З Д І Л   2 . 
Н А П Н   У К Р А Ї Н И   —   С Ь О Г О Д Н І

Національна академія педагогічних наук України координує, організовує і 
проводить дослідження у галузі освіти, педагогіки і психології, взаємодіє з цен-
тральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалі-
зацію державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності, провадження державного нагляду (контролю) за діяль-
ністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у 
сфері освіти.

Вручення Президентом України В.О. Зеленським державної нагороди 
президенту НАПН України В.Г. Кременю під час урочистостей з нагоди 30-річчня 

Незалежності України, 24 серпня 2021 р.

Водночас діяльність НАПН України відбувається сьогодні в умовах екстре-
мальних внутрішніх і зовнішніх викликів, які потребують максимального напру-
ження сил і національного єднання. Насамперед це відкрита збройна агресія Росії, 
яка почалася ще у 2014 р., а нині — повномасштабна війна, нав’язана Україні.

Вчені академії віддають шану усім оборонцям України, вшановують пам’ять 
загиблих, одностайно словом і справами підтримують Збройні Сили та усіх захис-
ників України, Верховного головнокомандувача Президента України Володимира 
Зеленського у протистоянні агресору, їхні послідовні і впевнені дії, які вселяють 
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віру в неминучу перемогу. Відповідні заяви НАПН України, окремих вчених, по-
станови Президії НАПН України викладені на сайті (naps.gov.ua) та у Віснику 
НАПН України (visnyk.naps.gov.ua).

На роботі академії також позначилася глобальна і безпрецедентно уразлива 
пандемія COVID-19 та прискорений нею непростий і значною мірою болісний пе-
рехід до нового способу життєдіяльності на основі цифрових технологій.

До того ж зростає конкуренція країн і регіонів в умовах інноваційного висо-
котехнологічного типу прогресу.

Усе це робить ще більш актуальним гуртування української нації, забезпечен-
ня її здатності ефективно протистояти загрозам і нападам, спроможності відновити 
в повному обсязі територіальну цілісність і суверенітет країни, підвищити її еконо-
мічний, науково-технологічний, військовий потенціал, продовжити європейську та 
євроатлантичну інтеграцію як доленосний вибір народу. Пошук відповідей на ці та 
інші виклики вимагає закономірного подальшого розвитку науки, освіти, піднесення 
їх ролі в людському житті, у становленні і діяльності кожної людини.

Президенти Національної і національних галузевих академій наук України на урочистому 
засіданні Верховної Ради України з нагоди 30-річчя Незалежності України

НАПН України оперативно і системно реагує на гострі проблеми сучасності 
комплексними науковими дослідженнями в освіті, педагогіці і психології, законо-
давчо покладеним на неї науковим і методичним забезпеченням освітньої сфери, 
зокрема відповідно до пріоритетів державної освітньо-наукової політики, визна-
чених стратегічними і програмними документами. Насамперед це — укази Прези-
дента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» [30], 
«Про вдосконалення вищої освіти в Україні» [12], «Про Консультативну раду з 
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питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти» [22], «Про пріо-
ритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти» [26], 
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної еконо-
мічної стратегії на період до 2030 року» [19], урядове розпорядження «Про за-
твердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік» [21], План заходів на 
2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» [20], закони 
України «Про освіту» [25], «Про вищу освіту» [13], «Про повну загальну середню 
освіту» [16], «Про фахову передвищу освіту» [29], «Про наукову і науково-техніч-
ну діяльність» [23], інші нормативно-правові акти у сфері освіти і науки та статут 
НАПН України. Істотний вплив на реалізацію поставлених завдань має виконання 
постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу «COVID-19» від 11 березня 2020 р. № 211 зі змінами [17], що 
зумовило дистанційний або змішаний формат роботи в режимі онлайн за багатьма 
напрямами діяльності НАПН України.

Виступ президента НАПН України В.Г. Кременя на Всеукраїнському серпневому форумі 
«Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху», 19 серпня 2021 р.

Основними завданнями НАПН України сьогодні є наукове і методичне за-
безпечення розвитку сфери освіти, дослідницька робота в галузі освіти, педагогіки 
і психології, поглиблення інтеграції в європейські та світові освітні і дослідницькі 
простори.

НАПН України сприяє всебічному розвитку людини, формуванню люд-
ського капіталу, найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального та 
культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і 
національних цінностей та забезпечує випереджувальний розвиток наук про осві-
ту, педагогіки і психології з урахуванням перспектив соціально-економічного по-
ступу України.
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На відкритті Всеукраїнського тижня дошкілля (зліва-направо): В.І. Луговий, перший 
віцепрезидент НАПН України; О.М. Топузов, віцепрезидент НАПН України, директор 

Інституту педагогіки НАПН України; В.А. Воронов, голова підкомітету з питань раннього 
розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій; В.Г. Кремень, президент НАПН України; С.М. Шкарлет, міністр освіти і науки 

України; С.В. Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки 
та інновацій; В.Б. Рогова, заступник міністра освіти і науки України; Р.В. Гурак, голова 

Державної служби якості освіти; C.В. Колебошин, заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань освіти, науки та інновацій; О.В. Коваль, голова підкомітету з питань 

професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій, 20-24 вересня 2021 р.

Виступ В.Г. Кременя на партнерському форумі «Освіта України 2021:  
стратегічні цілі та пріоритетні напрями», 2021 р.
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У співпраці з МОН України, Комітетом Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій, Національною радою України з питань розвитку науки 
і технологій, її Адміністративним і Науковим комітетами, Національною та наці-
ональними галузевими академіями наук, Національним Еразмус+ офісом в Укра-
їні щодо євроінтеграції вищої освіти, новою Рамковою програмою Європейського 
Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», іншими програмами та ор-
ганізаціями ЄС НАПН України бере активну участь в обґрунтуванні, розробленні 
та імплементації системи освітнього і наукового законодавства нового покоління, 
а також у виконанні Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, впровадженні Кон-
цепції Нової української школи, державних стандартів і типових освітніх програм 
початкової, базової та профільної середньої освіти, стандартів, освітніх програм, 
методичних рекомендацій для інших рівнів і складників освіти, реформаторських 
заходах із забезпечення і вдосконалення якості та доступності вітчизняної осві-
ти, визначення ефективної моделі розвитку науки, їх європейської і світової інте-
грації. Особливу увагу приділено проблемам формування інноваційної людини, її 
адаптації до цифрового суспільства, гуртуванню української нації, громадянсько-
го і патріотичного виховання засобами освіти і науки.

Підписання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та 
Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 рр.

Ураховуючи, що мережа закладів освіти становить 33 тис., у них освітню ді-
яльність здійснюють 1,3 млн працівників, системно навчаються 8 млн громадян 
України, особливої актуальності набувають завдання комплексного дослідниць-
ко-інноваційного супроводу усіх ланок безперервної освіти впродовж життя — 
дошкільної і позашкільної, початкової, базової і профільної середньої, професій-
ної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти 
й освіти дорослих. Для них потрібні сучасні освітні моделі, стандарти, програми, 
підручники, ефективні методи і технології, моніторингові оцінювання, наукова і 
методична психолого-педагогічна експертиза, обґрунтовані законопроєкти, уза-
гальнення передового світового і європейського досвіду, теоретична і експеримен-
тальна педагогіка, цифрова дидактика, теоретична і практична психологія в освіті.
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Сфера освіти — найбільша гуманітарна й найважливіша сфера України

Ключова роль у виконанні цих завдань належить науковим організаціям, 
особливо НАПН України як найбільш організованому та концентрованому осе-
редку відповідних фундаментальних і прикладних досліджень та експерименталь-
них розробок у країні.

Маючи потужний науковий потенціал, НАПН України поетапно розв’язує 
нові для українського суспільства проблеми теорії і практики формування та зміс-
тового наповнення національного освітнього простору незалежної України.

За активної участі НАПН України створено нормативно-правовий, теорети-
ко-методологічний і науково-методичний фундамент нової національної системи 
освіти, що спирається на демократизм та людиноцентризм.

За участі вчених НАПН України розроблено Державну національну про-
граму «Освіта» («Україна ХХІ століття») [14], схвалену І Всеукраїнським з’їздом 
працівників освіти (1992 р.) і затверджену постановою Кабінету Міністрів України 
в 1993 р., Національну доктрину розвитку освіти [24], схвалену ІІ Всеукраїнським 
з’їздом працівників освіти (2001 р.) і затверджену Указом Президента України у 
2002 р. Велику роль вчені НАПН України відіграли у створенні й ефективній реалі-
зації системи національного освітнього законодавства спочатку першого поколін-
ня у 1991-2002 рр., а потім модернізованого другого — у 2014-2021 рр., підготовці 
указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, 
педагогіки та психології.

Ключовим є внесок НАПН України у створення державних стандартів до-
шкільної, початкової, базової та профільної середньої, професійної (професій-
но-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, типових освітніх, навчальних 
програм і підручників, електронних науково-освітніх ресурсів, методичних ре-
комендацій для різних ланок освіти. Академія здійснює психолого-педагогічний 
супровід становлення людини впродовж її життя від народження, приділяючи 
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особливу увагу питанням розвитку педагогічної і психологічної наук, науково-ме-
тодичного забезпечення усієї освітньої сфери, зокрема освіти дітей з особливи-
ми потребами, інклюзивного навчання, соціально-педагогічної підтримки дітей і 
молоді з уразливих категорій населення та ін. За ініціативи НАПН України запо-
чатковано дослідження проблем практичної психології в системі освіти, здійснено 
науково-методичну підтримку цієї діяльності. Академія ініціює та організовує на-
уково-методичний супровід оновлення методології освіти, видозмінення методів 
конструювання цілісної сфери освіти, освітнього змісту, розроблення його інно-
ваційних моделей, пошуку ефективних способів управління освітнім процесом на 
основі нових навчальних, інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій; 
посилення здоров’язбережувальної, екологічної, соціалізуючої ролі освіти у різ-
них середовищах — дитячому, молодіжному, сімейному тощо.

Учені академії започаткували і періодично здійснюють підготовку фунда-
ментальних науково-аналітичних праць щодо стану освіти в Україні — Національ-
ної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2011 [8], 2016 [7] 
(також англійською мовою), 2021 [6] (також англійською і німецькою мовами) рр.).

Уперше в Україні підготовлено та видано Енциклопедію освіти (перше ви-
дання у 2008 р. [3], у 2021 р. [4] вийшло її нове, істотно перероблене і доповнене 
видання), Білу книгу національної освіти України (2009 р.) [1], тематичну Націо-
нальну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні» (2010 р.) [11], Національний 
освітній глосарій: вища освіта (2011, 2014 [9], 2021 рр.), Національний освітньо-на-
уковий глосарій (2018 р.) [10] тощо.

Вченими НАПН України зроблено безпосередній вагомий внесок у розвиток 
усіх освітніх ланок. Зокрема у 2020-2021 рр. до найбільш значущих результатів слід 
віднести наступні здобутки кожного з відділень академії.

Серпнева вебконференція Національної академії педагогічних наук України 
«Учені НАПН України — українським вчителям», присвячена 30-й річниці Незалежності 

України, 25 серпня 2021 р.
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Фундаментальні узагальнюючі праці вчених НАПН України

По Відділенню філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН 
України це передовсім таке.

Сучасний науковий потенціал і доробок вчених Відділення філософії освіти,  
загальної та дошкільної педагогіки НАПН України
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Здійснено науково-методичне забезпечення оновлення змісту і методів до-
шкільної освіти в Україні, що представлено в розробленій академією Концепції 
освіти дітей раннього та дошкільного віку (спільно з підкомітетом з питань ран-
нього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій) та в Базовому компоненті дошкільної освіти (Держав-
ному стандарті дошкільної освіти) [18], який підготовлено за наукового керів-
ництва Інституту психології імені Г.С. Костюка у співпраці з вченими Інституту 
проблем виховання НАПН України спільно з фахівцями МОН України та затвер-
джено наказом МОН України від 12 січня 2021 р. № 33. Організовано та проведено 
разом з МОН України і профільним Комітетом Верховної Ради України перший 
Всеукраїнський тиждень працівників дошкільної освіти.

Створено Концепцію виховання дітей та молоді у цифровому просторі.

Об’єднання зусиль академії і 
профільного Комітету Парламенту 

України у створенні Концепції 
освіти дітей раннього та 
дошкільного віку, 2021 р.

Наукова школа дійсного 
члена (академіка) 

НАПН України 
О.В. Сухомлинської
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Розширено інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти: створено нові 
сторінки електронного ресурсу «Видатні педагоги України та світу»; впроваджено 
концепцію віртуального читального залу Фонду Василя Сухомлинського; визначе-
но основні напрями створення галузевих інформаційних ресурсів у контексті зміни 
підходів до їх продукування, збереження та ретрансляції; сформовано галузевий 
інформаційний ресурс (доступ через вебпортал бази даних та цифровий контент 
рідкісних видань, електронну науково-педагогічну бібліотеку; ресурс «Бібліотека 
Нової української школи» тощо); надано віддалений доступ до міжнародних ін-
формаційних ресурсів (EBSCO, Web of Science, Scopus та ін.).

З поміж найважливіших здобутків Відділення психології та спеціальної пе-
дагогіки останнього часу такі.

Сучасний науковий потенціал і доробок вчених Відділення психології та 
спеціальної педагогіки НАПН України

Розроблено теорію і методики психологічної підтримки людини в умовах 
складних соціальних обставин, зокрема створено концепції: феноменогенезу гру-
пових процесів у складних соціальних ситуаціях гібридної війни, вимушеної мі-
грації переселенців, соціальних і економічних трансформацій перехідного суспіль-
ства; творення етнокультурними групами спільного образу майбутнього у ситуації 
конфліктної історичної пам’яті; захисної поведінки групи в умовах колективної 
травми і групових інформаційних травм.

Також створено: модель психолого-організаційних детермінант забезпечен-
ня психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної 
напруженості; стратегії соціально-психологічного супроводу особистісної транс-
формації ветеранів і волонтерів у переході з військового на мирний спосіб життя; 
комплекс соціально-психологічних технологій підтримки стигматизовуваних мен-
шин, які зазнають стигматизації в різних суспільних та освітніх середовищах — у 
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сферах родинної і гендерної взаємодії, громадської активності та медіакомуні-
кації в контексті переживання колективної провини, майнової нерівності; техно-
логії: активізації психологічних ресурсів представників стигматизовуваних груп, 
меншин; протидії стигматизації в соціальному оточенні; підвищення психологічної 
компетентності професійних спільнот (психологів, соціальних педагогів, учителів, 
фахівців громадських організацій) з підтримки стигматизовуваних меншин.

Праці акад. С.Д. Максименка

Міжнародний воркшоп «Технології зміцнення психологічного здоров’я персоналу в 
організації», організований вченими Інституту психології  

імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021 р.
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Всеукраїнський експеримент Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 
з підвищення психологічної готовності учасників освітнього процесу до дій у разі загрози, 

виникнення і подолання наслідків надзвичайної ситуації

Здійснено науково-методичне забезпечення переходу освіти дітей з особли-
вими освітніми потребами до інклюзивного навчання в умовах реформування укра-
їнської школи, зокрема розроблено навчально-методичне забезпечення навчання 
дітей з порушеннями когнітивного розвитку в контексті компетентнісного підходу, 
запропоновано сучасні моделі організації навчання, психологічного супроводу і ре-
абілітації таких дітей; визначено основні напрями модернізації змісту освіти незря-
чих дітей та з порушеннями зору, обґрунтовано принципи побудови діагностичних 
методик, вимоги до наочного матеріалу для роботи з ними психологів, а також до 
організації і проведення діагностики цієї категорії дітей; створено комплексні про-
грами розвитку дитини з порушеннями зору для різних вікових груп.

VIІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими 
потребами: від рівних прав — до рівних можливостей», 2021 р.
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Теоретично обґрунтовано стратегію розвитку психологічної служби сис-
теми освіти в умовах децентралізації, запропоновано моделі управління і науко-
во-методичного забезпечення психологічної служби на рівнях «заклад освіти — 
територіальна громада», «територіальна громада — район», «район — область». 
Обґрунтовано соціально-психологічні засоби активізації колективних зусиль з 
підвищення рівня толерантності до інакшості і різноманіття в освітньому серед-
овищі, а також технології, процедури і техніки психосоціальної допомоги дітям і 
сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах унаслідок військових дій.

Новітні здобутки вчених Відділення загальної середньої освіти і цифровіза-
ції освітніх систем характеризуються так.

Сучасний науковий потенціал і доробок вчених Відділення загальної середньої освіти і 
цифровізації освітніх систем НАПН України

Сформовано науково-методичне і дидактичне забезпечення освітньої про-
грами для 3-4 класів, розробленої під керівництвом акад. О.Я. Савченко, за якою 
працює понад 50 % початкових шкіл України: створено й опубліковано 14 нових 
підручників для 3 класу з мов, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ», у яких реалізовано новий зміст освіти та інноваційні підходи до його ви-
вчення, видано методичні посібники з організації освітнього процесу в початковій 
школі.

Розроблено новий зміст і концептуальні засади базової частини Нової укра-
їнської школи, що знайшло втілення в завершенні створення спільно з МОН Укра-
їни нового Державного стандарту базової середньої освіти [15], затвердженого 
Кабінетом Міністрів України у вересні 2020 р., та розробленні інноваційних мето-
дик компетентнісно орієнтованого навчання української мови, української літера-
тури, окремих мов національних меншин, математики, історії в закладах загальної 
середньої освіти, на основі яких ученими академії підготовлено 23 нові підручники 
з різних предметів, що за результатами всеукраїнського конкурсу і вибору педаго-
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гів отримали державне фінансування, видані масовими тиражами і використову-
ються в освітній практиці.

З метою підвищення якості загальної середньої освіти НАПН України за-
початковує підготовку академічних підручників для базової середньої освіти. За 
результатами конкурсного відбору підручниками Інституту педагогіки НАПН 
України для 5 класу з усіх навчальних предметів/інтегрованих курсів (14 найме-
нувань), яким надано гриф МОН України, у 2022-23 навчальному році буде забез-
печено освітній процес у закладах загальної середньої освіти. Програми й підруч-
ники, створені вченими Інституту педагогіки НАПН України на виконання заходів 
з реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа», пройшли апробацію в межах інноваційного освітнього 
проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалі-
зації Державного стандарту базової середньої освіти» (наказ МОН України від 2 
квітня 2021 р. № 406) [31].

Підручники Інституту педагогіки НАПН України для 5 класу Нової української школи

Визначено основні напрями розбудови партнерської взаємодії та співпраці 
суб’єктів освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти з громадськими 
організаціями, механізми державно-громадського та державно-приватного парт-
нерства між державою (громадою) та бізнес-підприємницькими структурами.

Здійснено наукове і методичне забезпечення подальшої цифровізації освіти 
та дистанційного навчання, зокрема розроблено архітектуру і складники адап-
тивної інтелектуальної інформаційної системи навчання, яка забезпечує персо-
налізацію інформаційної взаємодії користувача з системою; створено програмні 
засоби, що реалізують функції персоналізованого інтелектуального тьютора; об-
ґрунтовано моделі адаптивної хмаро орієнтованої системи навчання і професійно-
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го розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти, інформаційно-аналітич-
ної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого 
доступу, а також концептуальну модель системи комп’ютерного моделювання, 
запропоновано методику використання цієї моделі для формування компетент-
ностей учнів з природничо-математичних предметів; розроблено й розміщено в 
мережі Інтернет низку навчальних і методичних матеріалів для дистанційного і 
змішаного навчання, зокрема в умовах пандемії COVID-19; підготовлено та опри-
люднено аналітичну довідку «Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в 
освіті (лютий — червень 2020 р.)» [2].

Всеукраїнський педагогічний експеримент НАПН України «Розумники» (Smart Kids) за 
участі вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України

Серед сучасних розробок вчених Відділення професійної освіти і освіти до-
рослих НАПН України такі.

Розроблено концепції здійснення професійної (професійно-технічної) і фа-
хової передвищої освіти, зокрема концепції проєктування і розроблення SMART-
комплексів для закладів професійної (професійно-технічної) освіти аграрної, 
будівельної та машинобудівної галузей; проєктування освітньо-виробничого се-
редовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної 
форми навчання; оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової пе-
редвищої освіти; педагогічну систему підготовки кваліфікованих кадрів до підпри-
ємницької діяльності.
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Сучасний науковий потенціал і доробок вчених Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих НАПН України

Проведення вченими Інституту професійної освіти НАПН України експерименту 
всеукраїнського рівня за темою «Організація професійного навчання учнівської молоді й 
дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на 

лінії зіткнення, з використанням технології дистанційного навчання», 2020 р.
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Спільно з МОН України розроблено проєкт Закону України «Про освіту дорос-
лих» [5], навчальну програму курсу «Професійна компетентність андрагога» з ураху-
ванням індивідуальних запитів, освітніх потреб педагогічного персоналу у сфері осві-
ти дорослих, а також тенденцій професіоналізації освіти дорослих, досвіду створення 
подібних національних і зарубіжних навчальних програм; Концепцію підготовки пе-
дагогічного персоналу для сфери освіти дорослих; освітню платформу «Профосвіта» 
як інноваційне навчально-цифрове середовище для безперервного професійного роз-
витку фахівців через формальну, неформальну та інформальну освіту.

Доповідь президента НАПН України В.Г. Кременя  
на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Освіта і наука», 2021 р.

Розв’язано проблему цілісності акмеологічного розвитку вчителя — особистіс-
ного, професійного і професійно-культурного; обґрунтовано концептуальну плат-
форму і багаторівневу модель такого розвитку; схарактеризовано систему загальних 
і специфічних принципів регуляції саморуху вчителя до вершин професійної зрілості; 
систематизовано методики і техніки професійного самовдосконалення вчителя.

Вченими Відділення вищої освіти досягнуто таких важливих результатів.

Сучасний науковий потенціал і доробок вчених 
Відділення вищої освіти НАПН України



69

Реалізація проєкту «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» (2019-2023 рр.) 
Британської ради в Україні, Інституту вищої освіти НАПН України та Advance HE (Велика 
Британія) за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти

Обґрунтовано стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації, розробле-
но підходи до оцінювання ефективності діяльності університетів України і його по-
казники, запропоновано систему механізмів оцінювання освітньої якості для наці-
онального, секторального та інституційного рівнів, а також механізми розширення 
фінансової автономії закладів вищої освіти; зокрема визначено критерії і показники 
національного рейтингування закладів вищої освіти, формульного розподілу видат-
ків між ними, цільові показники результативності діяльності та обґрунтовано стра-
тегію створення в Україні університетів світового класу (стратегію-2). Дослідницькі 

У Науково-інформаційному центрі НАПН України з керівництвом 
Українського союзу промисловців і підприємців України, 2021 р.
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результати використано при підготовці Стратегії розвитку вищої освіти в Україні 
на 2022-2032 роки [28], розроблену відповідно до Указу Президента України від 3 
червня 2020 р. № 210 та схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 лютого 2022 р. № 286-р. Також розроблено концепцію проєкту «Президентський 
університет» [27] та забезпечено його науковий супровід.

НАПН України є науковою організацією, що об’єднує установи, науковий 
потенціал яких дає змогу комплексно досліджувати проблеми розвитку сфери 
освіти, наук про освіту, педагогіки і психології. Для виконання основних завдань, 
визначених законами, указами, іншими актами законодавства та статутом НАПН 
України, у складі академії функціонують 10 наукових інститутів, Український на-
уково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Університет 
менеджменту освіти та Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 
В.О. Сухомлинського.

Вебсторінки наукових установ НАПН України

У цих колективах НАПН України, що сукупно забезпечують усі ланки осві-
ти, у 2021 р. чисельність наукових працівників становила 825 осіб, з них 588 (71 %) 
з науковими ступенями, зокрема: кандидата наук / доктора філософії — 366 осіб 
(44 %) та доктора наук — 222 особи (27 %). Склад науково-педагогічних працівни-
ків налічує 142 особи, серед яких 120 осіб (84 %) з науковими ступенями, а саме: 77 
(54 %) кандидатів наук / докторів філософії та 43 (30 %) доктори наук.

На 1 липня 2022 р. фактичний склад членів НАПН України становив 153 осо-
би, з них 70 дійсних членів (академіків) і 83 члени-кореспонденти; іноземних чле-
нів — 25 і почесних академіків — 27.

У складі членів НАПН України — Герой України, 66 заслужених діячів науки 
і техніки України, 64 заслужені працівники освіти України, 2 заслужені праців-
ники вищої школи, заслужений лікар України, заслужений економіст України, 4 
заслужені юристи України, заслужений учитель України.
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Тільки за період з 2012 по 2022 рік за поданням Президії НАПН України за 
особисті заслуги перед Українською державою у галузі науки і освіти, плідну нау-
кову та науково-педагогічну діяльність державними нагородами України відзначе-
но 112 осіб, а саме: орденами нагороджено 37 осіб; присвоєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки України» 14 особам, почесне звання «Заслужений 
працівник освіти України» — 5 особам, почесне звання «Заслужений працівник 
культури України» — 1 особі, почесне звання «Заслужений економіст України» — 
1 особі; нагороджено відзнаками Верховної Ради України 38 осіб; відзнаками Ка-
бінету Міністрів України — 16 осіб.

Розвитку академії сприяла системна робота з молодими вченими, їх радами 
в НАПН України та її установах. У 2020-2021 рр. за результатами конкурсного 
відбору молодими вченими виконано десять прикладних наукових досліджень. За 
участі Ради молодих вчених НАПН України проведено науково-практичні заходи, 
взято участь у щорічній конференції Європейської ради аспірантів та молодих до-
слідників Eurodoc; здійснюється плідна співпраця з радами молодих вчених при 
МОН України, НАН України.

За вагомі досягнення та особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і на-
уки у 2021 р. молодим вченим академії присуджено:

— премію Президента України для молодих вчених за наукову роботу «Іннова-
ційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни» 
М.С. Дворник і К.В. Мирончак, кандидатам психологічних наук, старшим 
науковим співробітникам лабораторії соціальної психології особистості 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (https://bit.
ly/3HI6XPT);

— Іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених — докторів 
наук за виконання наукової роботи «Оптимізація психічного стану нарко-
залежних засобами музичного впливу» Л.М. Литвинчук, докт. психол. наук, 
старшому науковому співробітнику лабораторії психології навчання Інсти-
туту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (https://bit.ly/3JaW3lW);

— Державну іменну стипендію найкращим молодим вченим для увічнення подій 
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України — Героїв Небес-
ної Сотні у номінації «стипендія імені Юрія Поправки» К.В. Мирончак, канд. 
психол. наук, старшому науковому співробітнику лабораторії соціальної 
психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України (https://bit.ly/3HGjLGy);

— стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених (https://bit.
ly/34mY7Jb):

•  І.О. Горошкіну, канд. пед. наук, старшому науковому співробітнику відділу 
навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України;

• Є.В. Степурі, канд. психол. наук, старшому науковому співробітнику лабора-
торії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України.

Зосередження, збереження і посилення потужного кадрового потенціалу 
загальнонаціональної ваги в одному науковому центрі має значні переваги для від-
повідної координації і цілісності досліджень, їх ефективності.
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У 2020 р. в онлайн режимі відбулися дві сесії загальних зборів НАПН Укра-
їни:

— 30 червня — «Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук 
України у 2019 році та завдання на 2020 рік». У доповіді президента НАПН 
України акад. В.Г. Кременя представлено найважливіші здобутки вчених ака-
демії, охарактеризовано виклики та ризики, які стримують розвиток НАПН 
України, та наголошено на необхідності розвитку її сильних сторін і переваг, 
які є важливими для теорії і практики освіти у теперішній час та в перспекти-
ві;

— 20 листопада — «Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в Украї-
ні» (з доповіддю академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих Н.Г. Ничкало та співдоповіддю «Законодавче забезпечення осві-
ти дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку» члена-кор. 
Л.Б. Лук’янової). Відповідно до Закону України «Про внесення змін до За-
кону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та на виконання 
доручення Прем’єр-міністра України від 6 жовтня 2020 р. № 40762/1/1-20 
внесено зміни до Статуту НАПН України, який затверджено загальними 
зборами у новій редакції. Почесними академіками НАПН України обрано 
С.М. Аржевітіна, П.М. Кулікова, Г.Г. Півняка.

Згідно з планом роботи НАПН України відбулися методологічні семінари:

— 30 жовтня — «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи» 
(модератор — академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філосо-
фії освіти С.О. Сисоєва) за участі відомих вчених, викладачів закладів вищої 
освіти, представників дошкільної освіти з областей України. Ключовою в об-
говоренні учасниками заходу стала Концепція освіти дітей раннього та до-
шкільного віку, підготовлена вченими НАПН України спільно з підкомітетом 
з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти, науки та інновацій і за підтримки голови підкоміте-
ту, народного депутата В.А. Воронова;

— 19 листопада — «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності 
університетів України», організований Відділенням вищої освіти (академік-
секретар П.Ю. Саух). На методологічному семінарі виступили міністр освіти 
і науки України С.М. Шкарлет, перший віцепрезидент НАПН України акад. 
В.І. Луговий, академік-секретар Відділення вищої освіти П.Ю. Саух, ректори 
(акад. С.М. Ніколаєнко, члени-кор. В.С. Бакіров, Д.Г. Лук’яненко, В.С. Поно-
маренко, докт. психол. наук І.Д. Пасічник, докт. біол. наук А.М. Солоненко 
та ін.), народний депутат України В.Ю. Арешонков, члени НАПН України, 
науково-педагогічні працівники та інші зацікавлені фахівці (усього близько 
60 вчених).

У 2021 р. відбулися дві сесії загальних зборів НАПН України, якими розгля-
нуто питання: «Про діяльність НАПН України у 2020 році та завдання на 2021 рік» 
(9 квітня) та «Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперерв-
ного розвитку», а також затверджено Пріоритетні напрями (тематику) наукових 
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України 
на 2022-2026 рр., удосконалено організаційну структуру НАПН України (20 лис-
топада). Проведено методологічні семінари «Актуальні проблеми психологічної 
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протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних ви-
кликів» (8 квітня) та «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний 
контексти» (19-20 листопада).

Учасники методологічного семінару НАПН України «Розвиток обдарованої особистості: 
світовий та вітчизняний контексти», 19-20 листопада 2021 р.

Також у 2021 р. проведено 13 (10 планових і 3 позачергові) засідань Пре-
зидії НАПН України, на яких розглянуто понад 480 питань і прийнято відповідні 
постанови із статутної діяльності НАПН України. Зокрема проаналізовано: на-
укову і науково-організаційну діяльність за 2017-2021 рр. та перспективи розви-
тку Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інституту соціаль-
ної та політичної психології НАПН України; результати виконання установами 
НАПН України наукових досліджень щодо науково-методичного забезпечення 
реалізації змісту навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку (Інститут 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України); до-
слідження формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі 
хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем (Інститут цифровізації освіти 
НАПН України); діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому 
просторі; дослідження компетентнісно орієнтованої мовно-літературної осві-
ти в ліцеї (Інститут педагогіки НАПН України); методичні основи розроблення 
SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівель-
ної і машинобудівної галузей (Інститут професійної освіти НАПН України); імп-
лементацію Інститутом вищої освіти НАПН України результатів наукових дослі-
джень у політиках та практиках реформування вищої освіти України; тенденції 
розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї (2018-2020 рр.), висновки і 
рекомендації для України (Інститут педагогіки НАПН України).
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Виступ директора Інституту вищої освіти НАПН України І.І. Драч 
на засіданні Президії НАПН України, 2021 р.

За тематичними планами наукових установ у 2021 р. за 20 науковими напря-
мами виконувалося 106 наукових досліджень, з яких 38 (36 %) фундаментальних 
і 68 (64 %) прикладних, з-поміж них 3 прикладні наукові дослідження за участю 
молодих вчених та 7 прикладних наукових досліджень з проблем розвитку осві-
ти, що потребують невідкладного розгляду. Істотно оптимізовано співвідношення 
фундаментальних і прикладних досліджень на користь прикладних. У 2021 р. роз-
почато 50 наукових досліджень, завершено 41.

Усього за результатами наукових досліджень вченими наукових установ та чле-
нами НАПН України упродовж року опубліковано близько 2,5 тис. праць, зокрема 89 
монографій, 30 підручників, 133 навчальні програми і посібники, 66 методичних посіб-
ників і рекомендацій, 39 словників і довідників, 72 збірники наукових праць, понад 1,5 
тис. статей у фахових виданнях та більше 500 інших видів видавничої продукції.

Друковані та електронні видання НАПН України



75

Вчені НАПН України у 2021 р. стали переможцями конкурсу наукових і на-
уково-технічних проєктів Національного фонду досліджень України «Наука для 
безпеки та сталого розвитку України», зокрема переможцем конкурсу визначено 
дослідження «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освіт-
нього процесу в діяльності працівників психологічної служби» (Український на-
уково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи).

Проєкт «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину» за грантової підтримки 
Національного фонду досліджень України, 2020-2021 рр.

Польсько-український обмін досвідом надання психологічної підтримки 
літнім людям у період карантину, 2021 р.
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Також у 2021 р. завершено наукові дослідження — переможці конкурсів На-
ціонального фонду досліджень України 2020 р.:

— «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину» (Інститут педаго-
гічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України);

— «Подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служ-
би системи освіти» (Український науково-методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи).

Продовжувалося виконання наукового дослідження — переможця конкурсу 
Національного фонду досліджень України за напрямом «Підтримка досліджень 
провідних та молодих вчених» (2020-2022 рр.) «Хмаро орієнтовані системи відкри-
тої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів» (Інститут цифровізації 
освіти НАПН України).

У ході 61 експерименту різних рівнів учені наукових установ НАПН Укра-
їни проводили експериментальну діяльність у понад 1,2 тис. закладів, 698 з них 
затверджено МОН України. Під науковим керівництвом вчених НАПН України 
здійснюються 22 всеукраїнські експерименти, що охоплюють різні рівні та склад-
ники освіти.

Розвиток експериментальної діяльності НАПН України

Результати наукових досліджень, що проводилися науковими установами 
за кошти державного бюджету, впроваджувалися у закладах освіти, установах, 
організаціях, на підприємствах, в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування. У 2021 р. впроваджено 100 % 166 розробок за результатами до-
сліджень, завершених у 2020 р.

Наукові результати використані у підготовці понад 120 законодавчих та 
нормативно-правових документів з питань регулювання державної освітньої по-
літики.
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Результати наукових досліджень установ НАПН України оприлюднено в 13 
аналітичних матеріалах та у рекомендаціях 2 форумів, 186 міжнародних і всеукра-
їнських конференцій, 154 семінарів, 46 круглих столів.

З метою інтеграції до Європейського дослідницького простору, зокрема під-
тримуючи ініціативи ЄС щодо Відкритої науки та Відкритого доступу, а також 
Відкритого українського індексу наукових цитувань, у НАПН України посилено 
роботу з представлення діяльності вчених академії в освітньо-науковому просто-
рі. Розвинуто спеціальні електронні інфраструктури, з-поміж яких Електронна 
бібліотека НАПН України, у якій розміщено праці, підготовлені вченими академії 
під час виконання фундаментальних і прикладних досліджень. Це дало змогу за-
безпечити широкомасштабне поширення та впровадження здобутих результатів в 
освітню та інші види соціальної практики, накопичення значних обсягів експери-
ментальних, фактологічних і концептуальних даних, інших результатів наукових 
досліджень. Загалом на кінець 2021 р. у бібліотеці було розміщено понад 26 тис. 
повнотекстових ресурсів, які завантажено понад 8,8 млн разів, з них майже 1,7 млн 
у 2021 р. порівняно з 1 млн у 2018 р. Упродовж року налічувалося майже 48 тис. 
користувачів Електронної бібліотеки НАПН України, здійснено близько 600 тис. 
переглядів сторінок зі 182 країн світу (найбільше користувачів з України — 75 %).

Потенціал Електронної бібліотеки НАПН України

У 2021 р. істотно зросла публікаційна активність і ефективність вчених 
НАПН України та посилено роботу з представлення діяльності наукових праців-
ників в інформаційному науково-освітньому просторі. У 1,2 раза більше порівняно 
з 2020 р. та у 4,9 раза більше порівняно з 2018 р. опубліковано статей (понад 400) 
дійсними членами (академіками) і членами-кореспондентами та вченими установ 
НАПН України у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах 
даних Scopus та Web of Science Core Collection. У 1,7 раза більше порівняно з 2020 р. 
та у 6,6 раза — порівняно з 2018 р. збільшилася частка вчених (394 особи) наукових 
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установ і дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України, які 
опублікували статті у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus і Web of 
Science Core Collection. Істотно зросла кількість статей вчених наукових установ 
НАПН України англійською та іншими іноземними мовами, що становить 42,5 %. 
Близько 830 (90 %) вчених наукових установ НАПН України мають цифрові іден-
тифікатори ORCID iD.

Розвиток публікаційної активності і ефективності вчених 
НАПН України у 2018-2021 рр.

Забезпечена позитивна тенденція щодо ефективності наукових періодичних 
видань НАПН України. Тепер 84 % цих видань розміщують повні тексти у відкри-
тому доступі; 78 % — присвоюють статтям DOI; видання індексуються базами да-
них, реєстрами і пошуковими системами, зокрема: Web of Science Core Collection, 
базами даних фірми EBSCO Publishing, Directory of Open Access Journals, European 
Reference Index for the Humanities and Social Sciences, Educational Research Abstracts 
Online, Library of Science (University of Warsaw) тощо.

З-поміж 44 наукових періодичних видань, засновниками (співзасновниками) 
яких є НАПН України та її наукові установи, 32 найменування (73 %) наукової 
періодики внесено до категорій «А» та «Б» Переліку наукових фахових видань 
України.

Електронне наукове періодичне видання «Інформаційні технології і засоби на-
вчання» (засновник — Інститут цифровізації освіти НАПН України; співзасновни-
ки: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державна наукова установа «Інсти-
тут модернізації змісту освіти» МОН України) представлено в базі даних Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) Web of Science Core Collection компанії Clarivate. Ста-
ном на 1 січня 2022 р. публікації переглянуто більше ніж 1,1 млн разів, зокрема впро-
довж 2021 р. здійснено 205 тис. переглядів сторінок майже 26 тис. користувачів зі 196 
країн світу (найбільше з України — 63,6 %, США — 6,4 % та Японії — 5,9 %).
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Наукові друковані і електронні періодичні видання НАПН України

Провідне в Україні електронне наукове періодичне фахове видання 
«Інформаційні технології і засоби навчання»

Опубліковано четвертий номер англомовного наукового періодичного ви-
дання НАПН України «Education: Modern Discourses». Науковий журнал індек-
сується у Crossref, Directory of Open Access Journals, European Reference Index for 
the Humanities and the Social Sciences, Index Copernicus International тощо. Журнал 
увійшов до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.
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Англомовний науковий журнал НАПН України 
«Education: Modern Discourses»

Для популяризації науки та налагодження взаємодії суспільства й освітньо-
наукової сфери, зокрема шляхом використання сучасних цифрових і комуніка-
ційних технологій, здійснюється та набув популярності випуск електронного на-
укового періодичного видання відкритого доступу «Вісник Національної академії 
педагогічних наук України», у якому в 2021 р. оприлюднено понад 100 публікацій. 
За даними Google Analytics, у 2021 р. налічувалося понад 15 тис. (вдвічі більше по-
рівняно з 2020 р.) користувачів вебсайту видання, 47 % з яких вивчали опубліковані 
матеріали з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів). Найбільше користу-
вачів з України (85 %) та США (11 %).

Успішно функціонував профіль НАПН України у Scopus. У профілі пред-
ставлено більше 440 статей та понад 150 авторів — вчених академії.

2021 р. став роком подальшого узгодження зусиль членів і наукових колек-
тивів академії з діяльністю органів державної влади, Національної і національних 
галузевих академій наук, посилення орієнтації на запити суспільства і громадян 
щодо модернізації науки і освіти.

У 2021 р. розпочато виконання Програми спільної діяльності Міністерства 
освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 
2021-2023 роки, спільно реалізовано інші важливі заходи, які здійснювалися за 
участі академії, підготовлено і затверджено міністерством нову редакцію Базового 
компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), розпо-
чато повномасштабне впровадження оновленого Державного стандарту базової 
середньої освіти та його інноваційного програмно-методичного забезпечення від-
повідно до Концепції «Нова українська школа». За співпраці академії і міністер-
ства створено і в цьому році затверджено Урядом Стратегію розвитку вищої освіти 
в Україні на 2022-2032 роки, розроблену відповідно до указу Глави держави, а та-
кож концепцію реалізації проєкту «Президентський університет» тощо.
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Електронне наукове видання відкритого доступу «Вісник НАПН України»

Реалізація Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та 
Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 рр.

Активізовано взаємодію НАПН України та Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань освіти, науки та інновацій. Плідною є спільна робота вчених та зако-
нотворців щодо фахової експертизи нової редакції Закону України «Про дошкіль-
ну освіту», підготовки проєкту Закону України «Про професійну освіту» тощо.
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Розвиток співпраці НАПН України з профільним Комітетом 
Верховної Ради України

Участь президента НАПН України В.Г. Кременя в засіданні профільного Комітету 
Верховної Ради України, 2020 р.

Розширена конструктивна співпраця з Комітетом Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій, іншими парламентськими комітетами, народни-
ми депутатами дала підстави для істотного зростання їх підтримки НАПН України 
як ключової наукової організації з розвитку людини.

Співпраця НАПН України з Національною академією наук України відбува-
ється шляхом виконання 56 заходів Програми спільної діяльності НАН України та 
НАПН України на 2020-2022 рр., серед яких:
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— спільні заходи щодо відзначення 30-річчя незалежності України та вшану-
вання на державному рівні пам’яті президента НАН України Б.Є. Патона за 
участі президента НАПН України В.Г. Кременя;

Реалізація Програми спільної діяльності НАН України  
та НАПН України на 2020-2022 рр.

— спільна участь вчених у законодавчих ініціативах (розроблення нового пе-
реліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, зокрема з проблем 
розвитку людини);

— спільне членство і взаємне представництво в керівних органах НАН України і 
НАПН України, зокрема в роботі президій та загальних зборів академій, Ради 
президентів академій наук України, науково-координаційній раді Секції сус-
пільних наук і гуманітарних наук НАН України, а також робочих групах тощо;

Рада президентів академій наук України, 2021 р.

— погодження фундаментальних наукових досліджень НАПН України, вико-
нання яких розпочинається у наступному році;
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Участь віцепрезидента НАН України О.О. Рафальського  
у засіданні Президії НАПН України, грудень 2021 р.

— співпраця з Національним центром «Мала академія наук України», що у 
2021 р. реалізована через дослідно-експериментальну роботу, наукове керів-
ництво вченими НАПН України дослідницькими роботами учнів-членів цен-
тру та низку спільних науково-практичних заходів;

Міжнародна науково-практична конференція 
«Музейна педагогіка в науковій освіті», 2021 р.

— оновлення та вдосконалення нових стандартів освіти, освітніх програм з 
окремих предметів; імплементація спільних міждисциплінарних досліджень, 
передусім у контексті соціально-психологічного супроводу, зокрема роз-
роблення міждисциплінарного кластеру знань щодо психології примирення 
породжених війною спільнот і подолання воєнної травматизації;

— розроблення плану реалізації проєкту «Україна в період зміни політичних 
поколінь» (Інститут соціальної та політичної психології спільно з Інститу-
том політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН Укра-
їни); діяльність міждисциплінарного наукового семінару Фонду В.М. Глуш-
кова (Київський будинок вчених НАН України, Інститут психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України);

— створення та використання інформаційно-цифрової системи забезпечення 
освітнього та наукового просторів, а саме розроблення та впровадження для 
професійної (професійно-технічної) освіти системи дистанційного навчан-
ня; проведення бібліометричного аудиту педагогічної науки за результатами 
наукометричної системи «Бібліометрика української науки» тощо.
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Участь НАПН України в круглому столі з удосконалення діяльності 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 2021 р.

Поглиблюється співпраця з Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, Державною службою якості освіти України, Українським центром 
оцінювання якості освіти, Національним агентством кваліфікацій.

У взаємодії з Національною радою України з питань розвитку науки і тех-
нологій, її Адміністративним і Науковим комітетами, Національною та націо-
нальними галузевими академіями наук обґрунтовано і розроблено пропозиції та 
розпочато реалізацію урядових заходів з реформування НААН України, НАПрН 
України і НАПН України. Зокрема, у 2020 і 2021 рр. НАПН України звітувала пе-
ред Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій за діяльність у попередні роки. За результатами здійснено заходи з мо-
дернізації академії та в 2021 р. розпочато реформування НАПН України згідно з 
розпорядженням Кабінету Міністрів України та відповідним академічним планом.

У листопаді 2021 р. загальними зборами оновлено Пріоритетні напрями (те-
матику) наукових досліджень у НАПН України на 2022-2026 роки, схвалено нову 
редакцію Статуту академії, яку зареєстровано в установленому порядку. Перегля-
нуто назви і зміст діяльності трьох відділень (Відділення філософії освіти, загаль-
ної та дошкільної педагогіки, Відділення психології і спеціальної педагогіки, Від-
ділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем) і двох наукових 
установ (Інституту цифровізації освіти та Інституту професійної освіти), у 2021 р. 
здійснено підготовчу роботу і постановою Президії НАПН України у січні 2022 р. 
створено Центр раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту про-
блем виховання НАПН України.

В академії створена і функціонує Координаційна рада НАПН України з 
реформування із залученням представників МОН України, Національної ради з 
питань розвитку науки і технологій, Міністерства фінансів України, Фонду дер-
жавного майна України, Національної академії наук України, Департаменту осві-
ти і науки Київської обласної державної адміністрації, закладів вищої, фахової 
передвищої та загальної середньої освіти, громадської організації «Всеукраїнська 
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асоціація працівників професійно-технічної освіти». Активізовано вдосконалення 
організаційної структури НАПН України, зокрема назви і склад окремих акаде-
мічних структур приведено у відповідність до їх нових завдань і функцій. Затвер-
джено Положення про порядок фінансування наукової і науково-технічної діяль-
ності за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в НАПН України. 
Проведено інвентаризацію земельних ділянок, об’єктів державної власності, мате-
ріально-технічної бази наукових установ НАПН України тощо.

Підписання меморандуму про співпрацю між НАПН України та Уповноваженим із захисту 
державної мови. Президент НАПН України В.Г. Кремень і Уповноважений із захисту 

державної мови Т.Д. Кремінь, 18 лютого 2021 р.

Зустріч президента НАПН України В.Г. Кременя з освітнім омбудсменом України 
С.І. Горбачовим, 13 жовтня 2020 р.
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Заходи з реформування НАПН України, 2021-2022 рр.

Реформуючи свою діяльність, НАПН України керується тим, що згідно із за-
конодавством вона відповідальна за наукове і методичне забезпечення освітньої 
сфери з усіма її рівнями і ланками, здійснення досліджень у галузі освіти, педа-
гогіки і психології, ефективну підготовку і підвищення кваліфікації освітянських 
кадрів з метою розвитку найбільшої гуманітарної сфери — освіти.

Вченими НАПН України систематично провадиться незалежна наукова екс-
пертиза, у 2021 р. подано експертні пропозиції до:

— понад 130 законодавчих, нормативно-правових актів, державних рішень і 
програм, освітніх інновацій та інформаційно-аналітичних матеріалів;

— близько 600 рукописів видавничої (наукової, виробничо-практичної, на-
вчальної та довідкової) продукції (друкованих та електронних видань) для 
рекомендації їх до публікації;

— понад 340 од. навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчан-
ня та навчального обладнання для закладів дошкільної, початкової, базової 
і профільної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти тощо для 
надання грифів і свідоцтв МОН України;

— понад 300 дисертацій (з них 35 % на здобуття наукового ступеня доктора 
наук) у рамках діяльності спеціалізованих вчених рад (підготовлено відгу-
ки для опонування на близько 170 дисертацій та на понад 230 авторефератів 
дисертацій).

Більше 170 провідних вчених НАПН України брали участь як наукові експер-
ти та фахові представники у діяльності експертних, акредитаційних, робочих груп 
і комісій, агентств, програмних комітетів, організацій, підприємств тощо.
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Участь вчених Інституту проблем виховання НАПН України в робочій групі із створення 
закону про основні засади державної політики у сфері утвердження української 

національної та громадянської ідентичності, 2021 р.

У НАПН України ефективно провадиться освітня діяльність. Забезпечено 
завершений цикл підготовки здобувачів наукових ступенів доктора філософії та 
доктора наук через аспірантуру та докторантуру 11 підвідомчих установ у межах 
76 наукових шкіл вчених академії. У 2021 р. показники ефективності підготовки 
аспірантів і докторантів у порівнянні з 2020 р. зросли: в аспірантурі за державним 
замовленням — на 29,6 % та за кошти юридичних і фізичних осіб — на 6,5 %, у 
докторантурі за державним замовленням — на 0,6 %. Дві освітньо-наукові програ-
ми «Політика і лідерство у вищій освіті» та «Викладання і навчання у вищій осві-
ті» Інституту вищої освіти НАПН України отримали акредитацію з визначенням 
«Зразкова».

Зразкова акредитація освітньо-наукових програм  
в Інституті вищої освіти НАПН України
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Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у 2020-
2021 рр. здійснювалася в 14 спеціалізованих вчених радах, що діють у 10 підвідо-
мчих установах. У цей період захищено 214 дисертаційних робіт: 74 докторські і 
140 кандидатських дисертацій.

У наукових установах НАПН України з 2020 р. розпочато експеримент з 
присудження ступеня доктора філософії згідно з «Порядком проведення експе-
рименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. №167. Впродовж 2020-2021 рр. 
у восьми установах НАПН України (Інститут психології імені Г.С. Костюка, Ін-
ститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Інститут проблем 
виховання, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут вищої освіти, 
Інститут цифровізації освіти, Інститут професійної освіти, ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти») створено разові спеціалізовані вчені ради для присуджен-
ня ступеня доктора філософії, у яких відбулось 46 публічних захистів дисертацій 
у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» із спеціальностей «011 Освітні, педагогічні 
науки»; «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; у галузі знань «05 Соціальні 
та поведінкові науки» із спеціальності «053 Психологія»; у галузі знань «23 Со-
ціальна робота» із спеціальності «231 Соціальна робота»; у галузі знань «28 Пу-
блічне управління та адміністрування» із спеціальності «281 Публічне управління 
та адміністрування».

 

Вступники до аспірантури Інституту соціальної та  
політичної психології НАПН України, 2021 р.

У НАПН України сформовано та ефективно функціонують унікальні наукові 
школи з пріоритетної педагогічної та психологічної проблематики, які не мають 
аналогів в Україні та об’єднують і координують зусилля провідних науково-педа-
гогічних працівників закладів вищої освіти.
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Захист дисертації в разовій спеціалізованій вченій раді 
Інституту вищої освіти НАПН України

До роботи Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки 
і психології залучено понад 80 провідних вчених України. Упродовж року радою роз-
глянуто 307 тем дисертаційних досліджень, надісланих від 78 наукових установ і закла-
дів вищої освіти. У цілому скориговано 62,2 % тем дисертаційних досліджень здобувачів 
наукового ступеня доктора наук і 49,0 % тем дисертаційних досліджень здобувачів на-
укового ступеня доктора філософії з огляду на їх актуальність та інноваційність.

Підготовка на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рів-
нях вищої освіти провадилася у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (у На-
вчально-науковому інституті менеджменту та психології Університету менедж-
менту освіти, Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти) та в 
Інституті професійно-технічної освіти НАПН України за вісьмома спеціальностя-
ми у таких галузях знань:

— «01 Освіта/Педагогіка» (спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки», «015 
Професійна освіта (Дизайн)», «016 Спеціальна освіта»);

— «05 Соціальні та поведінкові науки» («051 Економіка», «053 Психологія»);

— «07 Управління та адміністрування» («073 Менеджмент», «076 Підприємни-
цтво, торгівля та біржова діяльність»);

— «28 Публічне управління та адміністрування» («281 Публічне управління та 
адміністрування»).

Випуск магістрів в Університеті менеджменту освіти НАПН України, 2022 р.
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Підвищення кваліфікації кадрів здійснювалося у ДЗВО «Університет ме-
неджменту освіти», Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка та Інституті педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна. 
Підвищили кваліфікацію понад 8 тис. керівників, науково-педагогічних і педаго-
гічних працівників освітньої сфери, з них 5 тис. осіб — в Університеті менеджменту 
освіти за державним замовленням.

Заняття в Університеті третього віку із слухачами з територіальних центрів соціального 
обслуговування Святошинського району м. Києва, 2021 р.

У 2021 р. вчені НАПН України були активними учасниками трьох міжнарод-
них виставкових заходів:

— ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»;

— ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»;

— XXХVІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра».

Експозицію інноваційного доробку вчених академії було розгорнуто у ході 
роботи Національного освітнього форуму «Нова українська школа 2020/2021: си-
нергія, інтеграція, менеджмент».

Під час виставок проведено 68 онлайн заходів (науково-практичні конфе-
ренції, семінари, круглі столи, презентації) з актуальних питань розвитку вітчиз-
няної освіти, педагогічної і психологічної наук. Розробки вчених наукових уста-
нов НАПН України відзначено 5 почесними нагородами у конкурсі «Національне 
визнання наукових досягнень» та 21 медаллю виставок.

У 2021 р. вчені НАПН України відповідно до плану роботи:

— провели 190 науково-практичних масових заходів: 86 міжнародних і всеу-
країнських наукових конференцій, 63 семінари, 2 форуми, 5 педагогічних 
читань, 16 круглих столів, 18 інших заходів;

— стали організаторами і співорганізаторами 281 масового заходу, зокрема 100 
конференцій, 91 семінару, 30 круглих столів та інших заходів;
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— понад 3,4 тис. раз вчені академії брали участь у 18 з’їздах і конгресах, 133 сим-
позіумах, 1,6 тис. конференцій, 418 семінарах, 22 педагогічних читаннях, 158 
круглих столах, 60 виставках, більше 1 тис. інших заходів. Унаслідок пандемії 
COVID-19 і введення карантину багато заходів проводилося в онлайн-режимі.

ІI Україно-британський форум «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті» за 
участі Британської ради в Україні, Інституту вищої освіти НАПН України та Advance HE 

(Велика Британія), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, березень 2021 р.

У НАПН України результативно провадилася міжнародна діяльність, у ме-
жах якої здійснювалися такі заходи:

— участь у близько 40 міжнародних науково-освітніх проєктах і програмах 
Американських рад з міжнародної освіти, Британської ради в Україні, Євро-
пейського Союзу, Європейського фонду підготовки, Представництва ООН 
в Україні, Представництва DVV International в Україні, Ради Європи, Світо-
вого банку, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ тощо;

— наукова співпраця з іноземними членами НАПН України, науковими уста-
новами і закладами освіти у межах понад 30 угод про співробітництво, укла-
дених НАПН України, і в межах сотень угод наукових установ академії із 
спорідненими науковими установами, закладами освіти зарубіжних країн, 
міжнародними організаціями та фондами. Зокрема, останнім часом укла-
дено 4 меморандуми про співпрацю із зарубіжними партнерами: Представ-
ництвом німецької неурядової організації «Німецьке об’єднання народних 
університетів» (DVV International) в Україні; Національною академією осві-
ти імені И. Алтинсаріна Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан; 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Всесвітній торгівельний центр 
(США) у Києві»; Громадською організацією «Інститут лідерства, інновацій 
та розвитку» (Еразмус +);
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Участь президента НАПН України В.Г. Кременя у Світовому конгресі президентів 
університетів у Республіці Корея, м. Сеул, 2020 р.

— провадження експертної діяльності вчених НАПН України, які є членами по-
над 50 міжнародних організацій, іноземних академій, міжнародних наукових 
товариств (Глобальний союз науковців за мир, Міжнародна рада психологів, 
Всесвітня рада з питань обдарованих і талановитих дітей, Європейська асо-
ціація освіти дорослих, Європейська асоціація медіа та інформаційної освіти, 
Європейська асоціація психотерапії, Організація з безпеки і співробітництва в 
Європі, «Україна та українці за кордоном» тощо), членами редколегій майже 
60 зарубіжних наукових видань, що входять до наукометричних баз даних;

— проведення понад 100 міжнародних науково-практичних заходів спільно із 
зарубіжними партнерами та участь у роботі близько 1 тис. онлайн та офлайн 
міжнародних наукових заходів.

Участь вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у 
V Міжнародній конференції «Mental Health: global challenges of XXI century», 

Італія, 21-23 жовтня 2021 р.
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Крім того, Інститутом вищої освіти НАПН України у 2020 р. розпочато вели-
кий європейський проєкт співпраці з бюджетом 1,5 млн євро «Відродження пере-
міщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад», 
у якому інститут є грантоутримувачем.

Подальшого розвитку набуло співробітництво НАПН України з Національ-
ним Еразмус+ Офісом на новому етапі (2021-2027 рр.) реалізації проєктів Програ-
ми міжнародної співпраці Європейського Союзу Еразмус+ у сфері освіти, молоді 
та спорту, що має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного 
розвитку громадян. У НАПН України спільно з Національним Еразмус+ офісом 
організовано низку важливих заходів, спрямованих на європейську інтеграцію 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Підписання меморандуму про співпрацю між НАПН України і 
ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку», що реалізує 

проєкт «Національний Еразмус+ офіс в Україні», 2021 р.

Вчені НАПН України продовжили участь у здійсненні європейської рамко-
вої програми «Горизонт Європа» щодо розвитку наукової та інноваційної сфер у 
2021-2027 рр., і вже в 2022 р. академія ефективно долучилася до заповнення анке-
ти-опитувальника ЄС для успішного отримання Україною статусу кандидата на 
членство в Євросоюзі.

З метою підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжна-
родного наукового співробітництва НАПН України в галузі наук про освіту, педа-
гогіки і психології прийнято Стратегію інтернаціоналізації Національної академії 
педагогічних наук України на 2021-2025 роки.
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Участь вчених Інституту професійної освіти НАПН України у проєкті Еразмус+ «Нові 
механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів 

професійної освіти в Україні (PAGOSTE)»

Науково-інформаційна діяльність проводилася шляхом публікації наукових, 
науково-популярних, журналістських матеріалів в електронних ресурсах і друко-
ваних виданнях, зокрема на офіційному сайті НАПН України, офіційній сторінці 
НАПН України у мережі «Facebook», сайтах і сторінках наукових установ і їхніх 
підрозділів у соціальних мережах. Ключовими напрямами науково-інформаційної 
діяльності стали:

— інформування освітньої громадськості і суспільства у контексті 30-річчя Не-
залежності України та відповідної інноваційної діяльності академії;

— систематичне оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних до-
сліджень та експертно-аналітичної діяльності вчених НАПН України тощо;

— відкриття на офіційному сайті академії нових сторінок «Щодо природничих 
наук і математики», «Освіта і суспільство», «Педагогічна газета». Матеріали 
дублюються на сторінках соціальної мережі Facebook «Освітянська і педаго-
гічна періодика» і «Педагогічна альфа-віта»;

— співпраця із всеукраїнськими газетами «Голос України», «Урядовий кур’єр», 
«Україна молода», «День», «Сучасна освіта України», «Освіта України», 
«Освіта»; журналом НАН України «Світогляд», журналами видавництва 
«Світич» — «Дошкільне виховання», «Учитель початкової школи»; газетах 
НАПН України — «Освіта і суспільство», «Педагогічна газета України»; за-
початковано плідну співпрацю з оновленою газетою НАН України «Світ»;

— участь вчених НАПН України у радіо- і телепрограмах як експертів;

— презентаційні публікації у всеукраїнських виданнях (видавництва «ЛОГОС», 
«Альфа Віта Груп» тощо). 



96

Науково-інформаційна діяльність НАПН України

У 2021 р. актуальним завданням цифровізації наукової діяльності НАПН 
України було забезпечення ефективної дистанційної та змішаної роботи вчених та 
інших працівників академії, що здійснювалося за такими напрямами:

— використання цифрових технологій як засобу колективної комунікації в ІТ-
програмах Zoom, Skype, Meet, YouTube тощо, що забезпечувало участь вчених 
в онлайн заходах: заняттях, веб-конференціях, вебінарах, засіданнях тощо;

— розширення наукової співпраці вчених академії з партнерами в Україні та за 
її межами;

— висвітлення результатів діяльності НАПН України та наукових установ на 
вебсайті академії та офіційній сторінці у Facebook, що зумовило істотне 
(вдвічі) зростання їх відвідуваності.

Незважаючи на позитивні результати цифровізації наукової діяльності 
НАПН України, все ж актуальним залишається питання вдосконалення інформа-
ційної інфраструктури.

У 2022 р. на балансі НАПН України та її установ перебуває нерухоме майно за-
гальною площею 56684 кв. м, що у 26 раз більше, ніж у 1992 р., а саме: 17 будівель, 
споруд та їх частин загальною площею 54694 кв. м; 42 од. господарських, допоміжних 
приміщень загальною площею 1990 кв. м, частина з яких загальною площею 18303 кв. м 
знаходиться на тимчасово окупованих територіях України — у м. Донецьку, АР Крим.

Цілісний майновий комплекс Навчально-наукового центру професійно-тех-
нічної освіти НАПН України загальною площею 17129 кв. м у 2021 р. передано 
з державної до комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1250-Р. Час-
тина нежитлового приміщення, вбудованого в гуртожиток за адресою: м. Київ, 
провул. Віто-Литовський, 98, загальною площею 1047 кв. м залишилася на балансі 
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Інституту професійної освіти НАПН України та Українського науково-методич-
ного центру практичної психології і соціальної роботи.

Упродовж 2021 р. до НАПН України з усіх джерел фінансування надійшло 
308,0 млн грн. Порівняно з 2020 р. фінансування академії збільшилося на 54,9 млн 
грн або на 25,5 %, що пов’язано із підвищенням посадових окладів і мінімальної 
заробітної плати. Також отримано 37,8 млн грн за спеціальним фондом бюджету 
(власні надходження бюджетних установ), що на 9,7 млн грн (34,6 %) більше, ніж у 
2020 р. Питома вага фінансування за рахунок загального фонду бюджету у коштах, 
які отримали установи НАПН України з усіх джерел надходжень, становила 87,7 %.

Незважаючи на значні труднощі нинішнього періоду, вчені академії виявля-
ють готовність повною мірою відповідно до законодавства забезпечити науковий 
і методичний супровід сфери освіти, усіх її рівнів і ланок. При цьому до уваги бе-
руться особливо обтяжливі умови функціонування освітньої сфери у воєнний і 
повоєнний періоди (знищення і руйнування значної частини освітніх закладів, їх 
переміщення з тимчасово окупованих територій або робота в умовах тимчасової 
окупації, міграція великої кількості здобувачів освіти у межах України і за кордон, 
нестабільний соціально-психологічний стан дітей і дорослих тощо).

Для відновлення країни від наслідків війни на високотехнологічній, інноваційній 
основі вже сьогодні і в найближчій перспективі потребує пріоритетної уваги наступне.

1. Освіта дітей раннього та дошкільного віку.

Останнім часом посилилося суспільне усвідомлення, що освіта дітей ран-
нього та дошкільного віку є важливою первинною складовою безперервної освіти. 
Отже, її доступність та якість будуть стійким пріоритетом державної освітньої по-
літики, що, зокрема, потребуватиме консолідованої співпраці вчених і практиків 
у розробленні нового закону «Про дошкільну освіту» з урахуванням Концепції 
освіти дітей раннього та дошкільного віку, створеної в НАПН України у співпраці 
з профільним Комітетом Верховної Ради України.

2. Повна загальна середня освіта.

Ця основна освітня ланка посідає місце базового складника в освітній сис-
темі. Вона охоплює три послідовні рівні освіти (початкову, базову середню і про-
фільну середню освіту), що відповідає Міжнародній стандартній класифікації осві-
ти, і нині набуває 12-річного терміну здобуття, що узгоджується із європейською 
і світовою практикою, та стала обов’язковою упродовж життя як важлива умова 
успішної життєдіяльності і розвитку особистості в сучасному глобалізованому і 
конкурентному світі. Водночас ця освітня ланка потребує розв’язання низки про-
блем, що наблизить її до кращих світових зразків освітніх систем. По-перше, це 
поліпшення якості повної загальної середньої освіти і забезпечення доступу до 
неї дітей незалежно від місця проживання, економічного стану родини, наявнос-
ті особливих освітніх потреб та інших ознак громадянина України. По-друге, це 
створення необхідних умов і мотивації вчителів до ефективної діяльності та про-
фесійного розвитку із досягненням у перспективі магістерського рівня їх вищої 
освіти. По-третє, потрібним є удосконалення мережі закладів загальної середньої 
освіти, зокрема усунення малокомплектності та неоптимальної локації закладів, 
створення оптимальної мережі закладів профільної середньої освіти. По-четверте, 
розвиток інформаційного суспільства вимагає широкого впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій в освітній процес, його цифровізації. Зрештою, 



98

повна загальна середня освіта України як кандидата на вступ в ЄС має бути повно-
цінно включена в Європейський освітній простір, створення якого до 2025 р. про-
голошено у 2017 р. Європейською Комісією.

3. Позашкільна освіта.

Ця освітня ланка має покращити надання додаткових освітніх послуг для ді-
тей широкого вікового діапазону на засадах неформальної та інформальної осві-
ти. Водночас залишається нерівномірним доступ до позашкільної освіти в містах 
і селах, використання онлайн-інструментів дистанційного навчання. Важливим є 
розвиток позашкільної освіти в школах, особливо сільських.

4. Виховання активних і відповідальних громадян-патріотів.

Виклики, перед якими постала Україна, відстоюючи власну суверенність, 
актуалізують проблеми національно-патріотичного, військово-патріотичного та 
громадянського виховання. Потрібне подальше узагальнення кращого досвіду з 
формування національно-культурної ідентичності, виховання активних і відпові-
дальних громадян-патріотів, особливо на прикладі захисників-героїв України, що 
сприятиме розвитку громадянського суспільства, гуртуванню української нації, 
підвищенню обороноздатності держави. Ця сфера також потребує оновлення від-
повідного законодавства.

5. Професійна (професійно-технічна) освіта.

Стратегічними цілями тут є формування цілісної системи професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, об’єднаної з фаховою передвищою освітою; забезпе-
чення відповідності підготовки потребам ринку праці; підвищення репутації та 
привабливості в суспільстві з огляду на створення умов для безперервного про-
фесійного розвитку особистості; забезпечення підготовки висококваліфікованих 
робітників зі складних інтегрованих професій; упровадження кращих європей-
ських практик формування мережі потужних багаторівневих і багатопрофільних 
закладів професійної освіти, їх гнучкої взаємодії із стейкхолдерами, що актуально 
для ефективного післявоєнного відновлення економіки, інтеграції у Європейський 
простір професійної освіти і підготовки.

6. Фахова передвища освіта.

Ця новостворена освітня ланка, виокремлена із вищої освіти, має набути 
власних специфічних професійно орієнтованих і самодостатніх характеристик. Це 
насамперед стосується інтеграції закладів фахової передвищої освіти із сучасним 
виробництвом, зближення і наступності змісту підготовки з діяльністю закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, розвитку співпраці з ними, розширен-
ня відповідної підготовки кваліфікованих робітників.

7. Вища освіта.

Упродовж тридцяти років незалежності України ця освіта забезпечувала 
підготовку здобувачів на вищих освітніх рівнях, зберігаючи сукупний потужний 
кадровий, науковий, фінансовий та матеріально-технічний потенціал. Водночас 
суперечливе зростання університетської мережі призвело до її подрібнення, роз-
порошення, дублювання, втрати ресурсної концентрованості, що зумовило відста-
вання від університетської освіти передових країн. З прийняттям Стратегії роз-
витку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки необхідно передбачити науковий і 
методичний супровід її реалізації із застосуванням сучасних механізмів оцінюван-
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ня якості, обґрунтування оптимізації мережі закладів вищої освіти шляхом укруп-
нення, забезпечення подальшої інтеграції в Європейський простір вищої освіти та 
Європейський дослідницький простір; розроблення державної програми створен-
ня університетів світового класу в Україні.

8. Освіта дорослих.

Стратегічне завдання створення цілісної й ефективної освіти дорослих в 
Україні як завершальної ланки в системі безперервної освіти впродовж життя по-
требує створення соціально-економічних умов для діяльності громадських фор-
мувань, центрів освіти дорослих, університетів третього віку, визнання результа-
тів неформальної та інформальної освіти і присвоєння відповідних кваліфікацій 
тощо. Важливо прискорити прийняття Закону України «Про освіту дорослих».

9. Кадрове забезпечення освіти.

Попри великі зрушення у кадровому забезпеченні, освітня система потребує 
подальшого вдосконалення структури і змісту підготовки педагогічного і науково-
педагогічного персоналу, створення умов для його утримання і плідної діяльності. 
З-поміж нерозв’язаних проблем — диспропорції у забезпеченні висококваліфікова-
ними працівниками різних ланок і рівнів освіти, спеціальностей і предметів, терито-
рій, міської і сільської місцевостей, умов для роботи і підвищення кваліфікації.

10. Цифровізація освіти.

Ключовим завданням модернізації системи освіти є формування цифрової 
компетентності для навчання впродовж життя усіх учасників освітнього процесу. 
З огляду на це важливо розробляти і впроваджувати інформаційно-цифрові на-
вчальні ресурси і середовища, цифрові освітні технології, розвивати дистанційні 
і змішані форми навчання. Важливим є ґрунтовний науково-методичний супровід 
використання цифрових технологій в освіті та психолого-педагогічної підтримки 
їх застосування, насичення відкритого цифрового інформаційно-освітнього про-
стору України електронними освітніми ресурсами та засобами, подолання «циф-
рової» нерівності.

11. Інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти.

В умовах розвитку інформаційного суспільства роль мережі освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН України, що об’єднує понад 15 тис. книгозбі-
рень за провідної ролі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В.О. Сухомлинського, як галузевого ресурсу зростатиме. Необхідно зосередити 
увагу на впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових тех-
нологій у виробничі процеси та обслуговування користувачів, насамперед від-
далених; розвитку інформаційного потенціалу вебпорталів і сайтів освітянських 
бібліотек, зокрема їхніх англомовних версій; наданні доступу до зарубіжних по-
внотекстових і реферативних науково-технічних, економічних та довідкових баз 
даних; створенні нормативно-правової бази діяльності освітянських бібліотек; ви-
вченні й упровадженні європейського та світового досвіду в практику роботи осві-
тянських бібліотек, поглиблення міжнародного співробітництва.

12. Світова і європейська інтеграція освіти України.

Має забезпечуватися передовсім через розширення участі в реалізації відпо-
відних проєктів і програм міжнародної співпраці, насамперед програм ЄС Ераз-
мус+, «Горизонт Європа», всебічний розвиток двостороннього партнерства. Нові 
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можливості і водночас відповідальні зобов’язання актуалізувалися у зв’язку з на-
данням Україні статусу кандидата для вступу в ЄС.

13. Фінансова підтримка освіти.

Для ефективного фінансового забезпечення потрібне дотримання таких 
принципів: необхідна і достатня частка ВВП, що спрямовується у сферу освіти та 
в основні її ланки; оптимізація з огляду на доступність і якість мережі закладів 
освіти; конкурентоспроможна оплата праці в освіті; надання в умовах ринкової 
економіки прогресивних організаційно-правових статусів закладам освіти.

14. Науковий і методичний супровід освіти.

Освітня сфера, яка покликана підтримувати інноваційний тип прогресу, все-
бічно розкривати потенціал його головного суб’єкта — високоосвіченої людини, 
сама потребує потужного наукового і методичного забезпечення. Провідна й за-
конодавчо визначена роль у цьому й надалі має зберігатися за НАПН України за 
участі Національної й інших галузевих академій наук, наукових установ, закладів 
вищої освіти, фахових об’єднань освітян.

15. Психологічні дослідження освітніх і суспільних процесів, розвитку осо-
бистості.

З огляду на зосередження в НАПН України основних наукових установ пси-
хологічного профілю, на них покладається головна відповідальність як за розвиток 
психології в цілому, так і за прикладні застосування психологічної науки до вивчення 
та вдосконалення соціально-психологічного стану освіти, суспільства, розвитку і по-
ведінки особистості, особливо в кризових ситуаціях, як зараз в умовах повномасш-
табної війни. Отже, сьогодні вкрай необхідно: здійснювати ефективні психологічні 
дослідження, спрямовані на становлення особистості в освіті, розроблення відповід-
них методів, технологій; формувати науково-методичні засади розвитку психоло-
гічної культури усіх учасників освітнього процесу в умовах інноваційного типу про-
гресу, утвердження інформаційного суспільства, поширення стресогенних ситуацій; 
провадити системний соціально-психологічний моніторинг суспільного сприйняття 
освітніх реформ і формувати їх конструктивне усвідомленя; спрямовувати науковий 
психологічний потенціал на надання всебічної допомоги постраждалим від широко-
масштабної агресії Російської Федерації; зосередитися на збалансованому розвитку 
психологічних засад упровадження інновацій і збереження традицій в освіті, зокрема 
щодо підвищення ролі сім’ї в освітній системі, формування несуперечливих спільнот-
них ідентичностей дітей і молоді в об’єднаних територіальних громадах тощо.

Водночас у 2021 р. НАПН України, як і наука в цілому, відчувала недофінан-
сування наукової сфери в країні, що стримувало розвиток академії. Сьогодні, в 
умовах воєнного стану, ця проблема загострюється, і академії загалом та кожній 
її науковій установі слід мобілізувати усі внутрішні ресурси і накопичений потен-
ціал з метою максимального прискорення перемоги у війні, нав’язаній Російською 
Федерацією, та повоєнного відновлення України на високотехнологічній і висо-
кодуховній основі, що має й надалі консолідувати українську націю, створювати 
необхідні умови для швидкого входження країни до Євросоюзу.

У зв’язку з цим необхідно зосередитися на таких невідкладних завданнях.

1. Забезпечити активну участь вчених НАПН України у відсічі російській агре-
сії, координацію їх діяльності, спрямовану на розв’язання актуальних проблем на-
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укового супроводу реалізації державної освітньої політики у сфері освіти, розвиток 
фундаментальних і прикладних досліджень та експериментальних розробок у галузі 
освіти, педагогіки і психології в умовах воєнного стану і післявоєнного часу.

2. Узяти активну участь у робочій групі з питань освіти і науки, інших робо-
чих групах Національної ради з відновлення України від наслідків війни, утвореної 
Указом Президента України від 21 квітня 2022 р. № 266.

3. На кожному етапі виконання планових наукових досліджень забезпечити 
практико-орієнтований результат, актуальний для теперішнього використання.

4. Продовжити і розширити експертно-аналітичну діяльність щодо стану 
всіх рівнів і ланок освіти, оперативну підготовку практичних рекомендацій для ін-
формування органів влади, закладів освіти, освітян, здобувачів освіти, громадян у 
складних умовах руйнування і розбалансування освітньої сфери та необхідності її 
стабілізації і післявоєнного відновлення.

5. Брати активну участь у процесах експертизи і опрацювання проєктів актів 
законодавства щодо відновлення і розвитку сфери освіти і науки, інших сфер сус-
пільного життя.

6. Посилити взаємодію і співпрацю, проведення спільних заходів з МОН 
України, Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, 
Національною академією наук України, іншими національними галузевими акаде-
міями наук, органами державного управління.

7. Продовжити розвиток євроінтеграційної діяльності академії, її членів, на-
укових колективів установ. З цією метою:

— підвищити публікаційну активність і ефективність вчених академії у видан-
нях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах;

— збільшити кількість публікацій і наукових видань англійською мовою;

— розширити участь наукових установ НАПН України у міжнародних проєк-
тних та грантових конкурсних відборах, насамперед за програмами Еразмус 
+ та «Горизонт Європа» на 2021-2027 рр.

8. Продовжуючи реформування НАПН України, особливу увагу звернути на 
аналіз та актуалізацію тематики наукових досліджень і розробок НАПН України з 
огляду на недопущення дублювання, забезпечення академічної доброчесності, по-
силення новизни, відповідності назрілим практичним потребам розвитку освітньо-
наукової сфери і суспільства в цілому, скорочення термінів виконання, оптиміза-
цію складу виконавців, співпрацю із споживачами наукової продукції всіх форм 
власності України.

Необхідно удосконалити розподіл фінансування наукових установ з ураху-
ванням їх результативності та ефективності, забезпечення належного внутрішньо-
го контролю за організаційною та фінансово-господарською діяльністю.

9. У сучасних умовах необхідно значно активізувати комунікаційну діяль-
ність академії, інформування органів державної влади про значущі заходи НАПН 
України щодо посилення стійкості українського суспільства у протидії російській 
агресії, зокрема антиукраїнській пропаганді, післявоєнного відновлення та розви-
тку України, її освітньо-наукової сфери. Актуальним є створення в НАПН Украї-
ни спільно з МОН України музейної експозиції, присвяченої розвитку і здобуткам 
освіти України в добу незалежності. 
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10. У подальшій модернізації НАПН України важливо зберегти, закріпити і 
максимально розвинути її сильні сторони і переваги, набуті за 30 років існування 
академії (окремими науковими установами — за значно більший період), і які важ-
ливі для теорії та практики освіти, інших суспільних сфер, формування конкурен-
тоспроможної людини тепер і в перспективі.

У цілому діяльність НАПН України дедалі більше буде орієнтуватися на вдо-
сконалення освітньої сфери та її інтеграцію в європейську і світову освіту. Резуль-
тати досліджень учених академії створюють і будуть розвивати надійну основу 
процесів реформ, методологічно і методично переорієнтовувати освітню сферу 
на реалізацію фундаментальних завдань, пов’язаних з цивілізаційними змінами і 
необхідністю формування:

— інноваційної людини в умовах інноваційного типу прогресу;

— глобалістичної людини в умовах світової глобалізації;

— цифрової людини в контексті цифровізації суспільства;

— патріотичної людини у зв’язку із широкомасштабною агресією Російської 
Федерації та загостренням конкуренції у світі.

Згуртований і дієздатний апарат Президії НАПН України з її лідером — президентом 
академії В.Г. Кременем, 27 червня 2022 р.

Людський розвиток, людський капітал, його якість і конкурентоспромож-
ність визначатимуть поступ української держави і суспільства у складних умовах 
сьогодення й майбутнього. Відтак науки про освіту, педагогіка і психологія як за-
садничі для розвитку людини, функціонування освітнього простору мають бути 
адекватно організаційно й координаційно забезпечені. Головна роль у цьому на-
лежить Національній академії педагогічних наук України як самоврядній науковій 
організації, орієнтованій на цілісний розвиток особистості, її освіту, виховання.
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Р О З Д І Л   3 . 
Д І Я Л Ь Н І С Т Ь   В І Д Д І Л Е Н Ь   Т А 
Н А У К О В И Х   У С Т А Н О В   Н А П Н   У К Р А Ї Н И 
В   У М О В А Х   В О Є Н Н О Г О   С Т А Н У

1. Наукові та науково-організаційні заходи НАПН України. З початком по-
вномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації на територію України 
та оголошенням воєнного стану, введеного і продовженого указами Президента 
України (від 24 лютого 2022 р. № 64, від 14 березня 2022 р. № 133, від 17 травня 2022 
р. № 341) та затверджених відповідними законами України (від 24 лютого 2022 р. 
№ 2102-ІХ, від 15 березня 2022 р. № 2119-IX, від 22 травня 2022 р. № 2263-IX) 
[18, 23, 24, 20, 21, 22] Національною академією педагогічних наук України здійсне-
но організаційні заходи з метою забезпечення функціонування наукових установ 
академії в умовах війни, спрямування їх діяльності на підвищення спротиву укра-
їнського народу російському агресору, наближення перемоги у війні, ефективне 
післявоєнне відновлення України на інноваційній, високотехнологічній основі.

У перші дні війни:

— оприлюднено заяву керівництва НАПН України про категоричне засуджен-
ня злочинної агресії Російської Федерації (https://naps.gov.ua/ua/press/
releases/2610/) [4];

Заява НАПН України про засудження злочинної агресії РФ  
на офіційному сайті та у Віснику НАПН України
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— підготовлено листи-звернення до міжнародної наукової спільноти про події 
в Україні у зв’язку з агресією РФ;

— одержано листи підтримки від міжнародних партнерів та іноземних членів 
академії, зокрема від:

• іноземного члена НАПН України громадянина Росії Ігоря Смірнова про під-
тримку народу України (https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2616/);

• ректора Сілезького університету Ришарда Козьолека (Польща) на адресу 
НАПН України про солідарність з Україною (https://naps.gov.ua/ua/press/
releases/2663/);

• Сенату Гданського університету щодо солідарності з Україною (https://naps.
gov.ua/ua/press/releases/2665/);

•  академічної спільноти Польщі у зв’язку з агресією Росії проти України 
(https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2667/);

• іноземного члена НАПН України П’єра Лена (Франція) до президента 
НАПН України Василя Кременя про підтримку України (https://naps.gov.ua/
ua/press/releases/2612/);

• почесного доктора НАПН України Умберто Нуно Лопес Мендес де Олівейра 
(Португалія) на підтримку українських вчених, українського народу і Украї-
ни (https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2622/);

• почесного доктора НАПН України пана Морітца Ґунцінґера (ФРН) (https://
naps.gov.ua/ua/press/releases/2628/) та ін.

Листи підтримки від міжнародних партнерів та іноземних членів і почесних докторів 
академії на офіційному сайті НАПН України

24 березня 2022 р. проведено засідання Президії НАПН України, на якому 
розглянуто питання «Про роботу відділень та наукових установ НАПН України в 
умовах воєнного стану» [25, 16, 27, 31].
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Засідання Президії НАПН України 24 березня 2022 р.

Висловлено безумовну підтримку керівництву держави, Президенту України 
Володимиру Зеленському та Збройним Силам України, їх зусиллям, спрямованим 
на захист суверенітету і територіальної цілісності України, вшановано пам’ять 
тих, хто віддав за неї життя, та засвідчено глибоке переконання у здобутті пере-
моги українського народу.

Засуджено військову агресію Російської Федерації проти України, постій-
не і грубе порушення принципів та норм міжнародного права щодо гарантій су-
веренітету і територіальної цілісності України як незалежної держави, жорстоке 
поводження з мирним населенням, зокрема дітьми, що призводить до численних 
людських жертв, та, незважаючи на складну ситуацію, висловлено непохитну віру 
у переможне завершення війни.

Прийнято рішення, що в умовах порушення Російською Федерацією загаль-
новизнаного міжнародного права, вчені — громадяни цієї країни та Республіки 
Білорусь, які явно або мовчазно підтримали військові дії агресора, не можуть бути 
частиною цивілізованого академічного світу та іноземними членами, почесними 
докторами НАПН України, реалізовувати будь-які спільні проєкти. Ураховуючи 
це, НАПН України звернулася із заявою українською (https://visnyk.naps.gov.ua/
index.php/journal/article/view/238/287) та англійською (https://visnyk.naps.gov.ua/
index.php/journal/article/view/238/288) мовами до міжнародної наукової спільно-
ти про припинення будь-якої співпраці з такими російськими і білоруськими вче-
ними, науковими колективами та розірвання з ними грантових угод.

Роботу вчених НАПН України, крім виконання планових завдань, зорієн-
товано на забезпечення активної участі у відсічі російській агресії, координацію 
діяльності працівників академії, спрямовану на розв’язання актуальних проблем 
наукового супроводу реалізації державної освітньої політики, розвитку фунда-
ментальних і прикладних досліджень та експериментальних розробок у галузі 
освіти, педагогіки і психології в умовах воєнного стану і післявоєнного часу.

На засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р. та на спільному 
засіданні президій НАН України та НАПН України 4 травня 2022 р. директо-
ром Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, членом-кор.  
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М.М. Слюсаревським представлено науково-аналітичну доповідь «Соціально-пси-
хологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного вторгнен-
ня: нагальні виклики і відповіді» (https://bit.ly/3bIslJM) [28].

Публікації у Віснику НАПН України про діяльність наукових установ 
в умовах воєнного стану

Доповідь директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України  
члена-кор. М.М. Слюсаревського на спільному засіданні президій НАН України та  

НАПН України, 4 травня 2022 р.
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У доповіді наголошується, що повномасштабне вторгнення військ Російської 
Федерації в Україну 24 лютого 2022 р. спричинило низку гострих викликів соціаль-
но-психологічному стану українського суспільства. Ці психологічні виклики поді-
ляються на чотири групи:

1) виклики українцям як спільноті;

2) виклики ментальному здоров’ю особистості;

3) виклики психологічному благополуччю та розвитку дитини;

4) виклики українським психологам як фаховому співтовариству.

Презентовано психологічно обґрунтовані способи реагування на такі спричинені 
війною виклики, як потреба актуалізації національної групової ідентичності; доцентрові 
і відцентрові тенденції суспільної згуртованості; завищені суспільні очікування; наслідки 
колективної психотравматизації; ризики надмірної трудової зайнятості та незайнятості 
громадян, волонтерської та приймальної діяльності; формування в біженців психологіч-
ного синдрому неповернення; поширення деструктивних емоційних станів; стресогенні 
трансформації особистісної картини світу; інтенсифікація та поляризація міжособово-
го спілкування; ризиковані форми інформаційної поведінки; посттравматичні стресові 
розлади; розлади та деструктивні способи соціальної адаптації; руйнування або доко-
рінна зміна освітнього середовища; соціальні й ментальні ризики сирітства та усинов-
лення; брак необхідних компетентностей та надійного методичного інструментарію; не-
завершена інституціоналізація стандартів психологічної допомоги; непристосованість 
практик психологічного консультування до ретіальних систем комунікації; низький рі-
вень психологічної культури населення; відсутність єдиного координаційного центру, 
чітко вибудованої вертикалі надання психологічної допомоги. На частину цих викликів 
суспільство вже дало гідну відповідь. В обґрунтуванні інших відповідей провідну роль 
має взяти на себе фахове співтовариство українських психологів, ядром якого є колек-
тиви наукових установ психологічного профілю НАПН України. Доповідь направлено 
органам державної влади до відома та можливого використання в роботі.

24 травня 2022 р. проведено загальні збори НАПН України, на яких розгля-
нуто найважливіші аспекти і підсумки діяльності академії, її Президії, відділень та 
наукових установ у 2021 р., визначено завдання академічного колективу на 2022 р. 
в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України.

Загальними зборами НАПН України:

• завершено процедуру виведення із складу академії іноземних членів — гро-
мадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не засудили акти 
агресії проти України цих країн, шляхом виключення із складу академії, ке-
руючись відповідними нормами Статуту НАПН України (члени НАПН Укра-
їни ще декілька років тому вийшли із складу Російської академії освіти);

• окреслено невідкладні завдання та ключові напрями відновлення освітньої 
сфери України у повоєнний час, з-поміж яких:

— розв’язання актуальних проблем наукового супроводу реалізації держав-
ної політики у сфері освіти, розвитку фундаментальних і прикладних дослі-
джень та експериментальних розробок у галузі освіти, педагогіки і психоло-
гії в умовах воєнного стану і післявоєнного часу;

— забезпечення практико-орієнтованих результатів наукових досліджень, ак-
туальних для сьогодення;
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Звітні матеріали, презентовані на загальних зборах НАПН України 24 травня 2022 р.

— розширення експертно-аналітичної діяльності щодо стану всіх рівнів і ланок 
освіти, забезпечення оперативної підготовки практичних рекомендацій для 
інформування органів влади, закладів освіти, освітян, здобувачів освіти, усіх 
громадян в складних умовах руйнування і розбалансування освітньої сфери 
та необхідності її стабілізації і післявоєнного відновлення;

— активізація участі вчених НАПН України у процесах експертизи і опрацю-
вання проєктів актів законодавства щодо відновлення і розвитку сфер освіти 
і науки, інших ланок суспільного життя;

— розвиток євроінтеграційної діяльності академії, її членів, колективів науко-
вих установ;

— провадження процесів реформування НАПН України, у тому числі забез-
печення актуалізації тематики наукових досліджень і розробок, посилення 
новизни, відповідності назрілим практичним потребам розвитку освітньо-
наукової сфери і суспільства в цілому, скорочення термінів виконання, опти-
мізація складу виконавців, співпраця із споживачами наукової продукції всіх 
форм власності тощо.

Вчені НАПН України активно долучилася до реалізації Указу Президента 
України «Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни» 
від 21 квітня 2022 р. № 266/2022 [17]. У рамках робочої групи «Освіта і наука»:

— надіслано матеріали, підготовлені за результатами наукових досліджень, за 
такими сферами аналізу:

дошкільна освіта;
повна загальна середня освіта (навчально-методичне забезпечення);
повна загальна середня освіта (профільна середня освіта);
професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта;
вища освіта;
наука;
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Указ Президента України  
«Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни»

— сформовано, обґрунтовано та узагальнено пропозиції для робочих підгруп 
«Освіта» та «Наука» щодо проблем у сферах аналізу «Дошкільна освіта», 
«Загальна середня освіта», «Професійна та фахова передвища освіта», 
«Вища освіта», «Наука»;
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— виокремлено нагальні проблеми і виклики у сферах освіти і науки, обґрунто-
вано шляхи їх розв’язання і подолання, запропоновано ідеї щодо вирішення 
поля проблем та викликів у сферах «Освіта» (для сфер аналізу «Дошкільна 
освіта», «Загальна середня освіта», «Професійна та фахова передвища осві-
та», «Вища освіта») та «Наука»;

— здійснено SWOT-аналіз зібраних рішень (ідей) до окреслених проблем у за-
значених сферах, який уможливив візуалізацію сильних і слабких сторін, 
ризиків і можливостей щодо повоєнної розбудови освіти різних категорій 
населення та розвитку науки в Україні.

2. Наукова та науково-організаційна робота наукових установ НАПН України.

В умовах установленого дистанційного та змішаного режимів праці наукові 
установи продовжують наукову та науково-організаційну роботу:

— виконання наукових досліджень згідно з тематичними планами на 2022 р.;

— підготовку запланованих і актуальних для поточного часу рукописів підруч-
ників, посібників, монографій, публікацій, аналітичних матеріалів; статей до 
видань, що індексуються у наукометричних базах; підготовку до випуску фа-
хових видань наукових установ НАПН України;

— організацію та проведення науково-практичних масових заходів;

— забезпечення підготовки здобувачів ступенів доктора філософії та доктора 
наук;

— проведення засідань вчених рад наукових установ НАПН України у дистан-
ційному режимі за формою асинхронної е-комунікації, зокрема:

• щодо затвердження запитів на відкриття у 2023 р. наукових досліджень, які 
фінансуються з державного бюджету;

• висунення представника НАПН України до складу Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти за квотою у галузі знань «01 Освіта/Пе-
дагогіка» на виконання вимог ст. 19 Закону України «Про вищу освіту», по-
станови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 703 [19];

• виключення за рішенням вченої ради Інституту вищої освіти НАПН Укра-
їни представників РФ з наукової ради та редакційної колегії журналу «Філо-
софія освіти»;

— підготовку пропозицій до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження національного плану заходів щодо впроваджен-
ня принципів відкритої науки до 2030 року» [15] (Інститут вищої освіти 
НАПН України);

— перезавантаження та підтримання в робочому стані віртуальної комп’ютерно-
технологічної інфраструктури у складі програмного й апаратного пулу за-
гальносистемних засобів, що утворюють гібридну хмару відкритої освіти і 
науки (Інститут цифровізації освіти НАПН України);

— підтримання роботи Електронної бібліотеки НАПН України, забезпечення 
оброблення і внесення публікацій (Інститут цифровізації освіти НАПН 
України);
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— реалізацію науково-інформаційної та бібліотечної роботи, а також роботи 
із забезпечення доступу освітянської спільноти до інформаційних ресурсів 
(Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлин-
ського).

Добірка інформаційних ресурсів на сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О. Сухомлинського

Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України підготовлено 
та опубліковано:

— методичні рекомендації «Психічне здоров’я особистості під час війни: як 
його зберегти та підтримати». Видання присвячено аналізу сутності психіч-
ного здоров’я особистості, його структури та значення в умовах війни. Роз-
крито основні складові психічного здоров’я: протидія стресу, взаємодія з 
соціальним оточенням, включення в корисну професійну та волонтерську ді-
яльність, здійснення самореалізації. Визначено рівні та форми психологічно-
го втручання для підтримання та збереження психічного здоров’я в умовах 
війни (особистості, групи, організації та громади). Методичні рекомендації 
адресовано практичним психологам, керівникам та персоналу волонтер-
ських центрів, а також усім зацікавленим проблемою підтримки та збере-
ження психічного здоров’я в умовах війни [6];

— методичний посібник (Кокун О.М., Мороз В.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. 
Теорія і практика управління страхом в умовах бойових дій : метод. посіб-
ник. Київ-Одеса : Фенікс, 2022. 88 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730971), який 
підготовлено у тісній співпраці з Науково-дослідним центром гуманітарних 
проблем ЗСУ. У посібнику наведено сучасні теоретичні уявлення про психо-
логію страху, а також практичні рекомендації щодо управління страхом і па-
нікою, оцінки емоційних станів військовослужбовців, пов’язаних з пережи-
ванням страху, та надання психологічної допомоги у контролі таких станів. 
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Видання може бути використано в практичній роботі командирів підрозділів, 
офіцерів, сержантів та психологів в якості додаткового методичного матері-
алу з підготовки військових частин (підрозділів) Збройних Сил України до 
виконання завдань в умовах реальної небезпеки (в умовах бойових дій) [7];

— посібник (Зливков В. Лукомська С. Діти війни: теоретико-методичні і прак-
тичні аспекти психологічної допомоги : посіб. Київ-Ніжин : Видавець ПП 
Лисенко М.М., 2022. 95 с.), який присвячено аналізу сучасних теоретико-ме-
тодичних і практичних підходів до психологічної допомоги дітям війни. Ви-
значено ключові поняття, впливи війни на психічний стан дітей та підлітків 
і потенційні ресурси для їх відновлення. Окреслено особливості психосоці-
альної допомоги та психотерапевтичних втручань (основні моделі допомоги 
дітям війни, ефективні у різних країнах), а також можливості адаптації за-
рубіжних методик психосоціальної підтримки дітей війни до реалій України 
(у тому числі наведено психодіагностичні методики, що багато років вико-
ристовуються в роботі з дітьми, які зазнали впливів війни і/або змушені були 
переселитися до безпечних місць із зон активних бойових дій). У посібнику 
поєднано сучасні теоретичні дослідження та адаптовані авторами практичні 
методики. Видання адресовано широкому колу практичних психологів, пе-
дагогів, соціальних працівників та усіх, хто цікавиться психологічною допо-
могою дітям в умовах війни [5].

Видання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,  
присвячені питанням психологічної допомоги постраждалим від війни

Вченими Інституту вищої освіти НАПН України:

— здійснено реалізацію Ініціативи «Academics to Academics» (A2A), спрямо-
ваної на підтримку академічного персоналу університетів України, пере-
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міщених з регіонів, що знаходяться у зоні активних бойових дій. Ініціатива 
має за мету надання допомоги таким викладачам і дослідникам задля здій-
снення ними освітньої та наукової діяльності в умовах внутрішнього пере-
міщення. За результатами реалізації ініціативи надано інформаційну допо-
могу академічному персоналу переміщених університетів України; придбано 
та передано викладачам переміщених закладів вищої освіти нові ноутбуки; 
модернізовано ноутбуки задля здійснення професійної діяльності в умовах 
внутрішнього переміщення (https://bit.ly/3NraSDa);

— проведено низку зустрічей 
члена-кор. О.В. Бородієнко в 
рамках віртуального візиту до 
Northwestern University (США), 
на яких обговорено:

• поточні події в Україні та со-
ціально-економічні наслідки 
широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації, її 
вплив на систему освіти в цілому 
та вищу освіту зокрема;

• стратегії, підходи та інструмен-
ти оцінювання тренінгових про-
грам (на прикладі проєкту з роз-
витку стратегічного управління 
керівників закладів професій-
ної освіти, який реалізувався у 
2019 р. за підтримки ПРООН);

Інформаційне повідомлення про 
Ініціативу  

«Academics to Academics» (https://
is.gd/4KaqPK)

Звіт за результатами віртуального візиту на 
сайті Інституту вищої освіти НАПН України
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• презентовано попередні результати дослідження за темою «Розвиток уні-
верситетської освіти Західного регіону України у післявоєнний час» [2].

Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України:

— розпочато анкетування викладачів закладів вищої, фахової передвищої осві-
ти, вчителів загальноосвітніх закладів з метою дослідження проблем вза-
ємодії наукової установи із закладами освіти, особливо в умовах воєнного 
стану, та розроблення заходів з відновлення України у післявоєнний період, 
а також підготовки пропозицій щодо вдосконалення цієї взаємодії, виявлен-
ня і розвитку її пріоритетних напрямів у воєнний та післявоєнний періоди 
(https://bit.ly/3yE0tPV);

— створено Освітній хаб «IPOOD hab» — сучасну освітню онлайн платфор-
му для самореалізації, саморозвитку, самовдосконалення різних категорій 
дорослого населення, всіх зацікавлених у власному безперервному профе-
сійному та особистісному розвитку. «IPOOD hab» містить 9 хабів (Центр 
підвищення кваліфікації; Кафедра ЮНЕСКО; Університет третього віку; 
Психологічний центр; Центр проєктної роботи; Центр е-навчання; Акаде-
мія педагогічної майстерності; Центр порівняльної професійної педагогіки; 
Дистанційна школа демократії) та 10 промо відеороликів з коротким огля-
дом їх діяльності (https://ipoodhab.com/) [12].

Освітній хаб Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  
імені Івана Зязюна НАПН України, вебсайт: https://ipoodhab.com/

Інститутом обдарованої дитини НАПН України організовано і проведено:

— опитування щодо освітнього процесу в умовах воєнного стану з 25 березня 
по 3 квітня 2022 р. До опитування залучено понад 500 респондентів — пред-
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ставників педагогічної спільноти, здо-
бувачів освіти та батьків. З’ясовано, 
що 53,5 % учасників опитування сум-
ніваються у власній безпеці на момент 
опитування. Більше половини респон-
дентів відновили регулярне навчання, 
14,1 % опитуваних були востаннє на 
уроці понад два тижні тому. Більш ніж 
дві третини опитаних зараз можуть на-
вчатися (навчати). П’ята частина опи-
таних не має необхідного матеріально-
го та технічного забезпечення, а також 
їй важко зосередитися на освітньому 
процесі. Встановлено ключові ціннісні 
пріоритети, які зараз є найважливіши-
ми для учасників опитування: підтрим-
ка (близького кола людей, волонтерів, 
політиків), власні почуття та переживання (спокій, зосередженість, турбота 
про інших), робота чи хобі, релігія. З’ясовано, що для третини опитаних по-
тенційно затребуваною є професійна психологічна підтримка. Зафіксовано 
зазначені респондентами феномени, що можуть бути проявами впливу трав-
матичних подій: проблеми в міжособистісній взаємодії; труднощі емоційної 
регуляції; поведінкові та фізіологічні прояви. Виявлено погляди респонден-
тів на розвиток системи освіти України в умовах воєнного стану;

— дослідження резильєнтності освітянської спільноти, здобувачів освіти та 
їх батьків у період воєнного стану (14,5 тис. осіб з усіх регіонів України). 
Встановлено знижений рівень резильєнтності усіх учасників дослідження, 
з’ясовано взаємозв’язок рівня їх резильєнтності та місця проживання, залу-
чення до навчання (викладання), гендерні та вікові відмінності резильєнтнос-
ті, описано опори та проблемні моменти респондентів у переживанні трав-
мівних подій [14].

Українським науково-методичний центром практичної психології і соці-
альної роботи:

— вивчено стан (щотижневий збір даних за допомогою Google-форми) психо-
соціальної допомоги та соціально-педагогічного супроводу дітей, постраж-
далих від військових дій, та внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти;

— підготовлено та оприлюднено на сайті (https://bit.ly/3OBMrUB) методичні та 
практичні матеріали для використання в роботі працівниками психологічної 
служби під час військових дій;

— продовжується робота щодо збору, вивчення і оприлюднення кращих прак-
тик/досвіду діяльності працівників психологічної служби з надання соці-
ально-психологічної допомоги у період воєнних дій, першої психологічної 
допомоги, психологічного та соціально-педагогічного супроводу евакуйова-
ного населення.

Висвітлення результатів опитування у  
Віснику НАПН України
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Видання УНМЦ практичної психології і соціальної роботи 
для роботи психологів в умовах воєнного стану

Інститутом професійної освіти НАПН України:

— здійснено моніторингове дослідження та підготовлено інформаційно-аналі-
тичні матеріали щодо функціонування мережі закладів фахової передвищої 
освіти, надано рекомендації стосовно їх укрупнення, що важливо для після-
воєнного відновлення України;

— організовано діяльність експертної робочої групи для збирання статистич-
ної інформації про стан мережі закладів професійної (професійно-техніч-
ної) освіти;

— підготовлено методичні матеріали щодо розроблення і застосування дис-
танційних курсів в умовах змішаного навчання (онлайн тренінг https://bit.
ly/3yly5R8); застосування цифрових технологій у закладах професійної осві-
ти; консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприєм-
ництва у повоєнний період та ін.

Науковими установами НАПН України систематично організовуються та 
проводяться науково-практичні заходи (конференції, форуми, круглі столи, вебі-
нари тощо) з проблем функціонування освіти і науки в умовах воєнного стану та 
перспектив повоєнного відновлення освітньої галузі та розвитку науки.

Вченими НАПН України підготовлено серію аналітичних матеріалів щодо 
оптимізації мережі закладів вищої освіти загалом (https://doi.org/10.37472/v.
naes.2022.4122), з огляду на рівні підготовки здобувачів зокрема (https://doi.
org/10.37472/v.naes.2022.4136), а також профіль підготовки здобувачів вищої осві-
ти в м. Києві (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4101), обґрунтовано пропозиції з 
її вдосконалення, важливі для післявоєнного відновлення України [9, 10, 11].
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Інформаційно-методичні матеріали Інституту професійної освіти НАПН України, 
представлені на офіційному сайті

Публікації у Віснику НАПН України, присвячені  
аналізу сучасного стану вищої освіти в Україні

Анкета Єврокомісії 
та відповіді на неї для 

набуття Україною 
статусу кандидата в ЄС
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За запитом МОН України вчені НАПН України взяли участь у підготовці 
експертно-аналітичних матеріалів академії для складання (заповнення) розділу 25 
«Наука і дослідження» анкети (опитувальника) Єврокомісії щодо вступу України 
в ЄС. Відповідні матеріали направлені МОН України і враховані при опрацюванні 
анкети. 23 червня 2022 р. Україні надано статус кандидата на вступ в Євросоюз, що 
стало сильним сигналом підтримки України європейськими партнерами.

Під час онлайн семінару Гільдії європейських дослідницькі інтенсивних уні-
верситетів «Від Болоньї до Болоньї і після» 3 червня 2022 р. у Брюсселі першим 
віцепрезидентом НАПН України акад. В.І. Луговим у чаті порушено питання спро-
тиву України російській воєнній агресії, на що генеральним секретарем гільдії під-
тверджено комплексну допомогу академічним колективам університетів України 
в умовах воєнного стану, а також подальше її посилення. На сайті гільдії розмі-
щено ресурсну сторінку «The Guild’s universities supporting researchers, academics 
and students affected by the war in Ukraine» (https://bit.ly/3yGjReb) з конкретними і 
розгорнутими пропозиціями для України.

Пропозиції для України на сайті Гільдії  
європейських дослідницькі інтенсивних університетів

3. Міжнародна інформаційно-просвітницька діяльність та підтримка інфор-
маційної безпеки. Науковими установами НАПН України в умовах воєнного стану 
провадиться масштабна інформаційна діяльність із засудження російської агресії, 
протидії інформаційній війні та інформаційно-просвітницька комунікація з між-
народним науковим співтовариством.

Інститутом педагогіки НАПН України:

— розірвано угоду з Інститутом освіти Республіки Білорусь;

— відділом порівняльної педагогіки систематизовано позицію наукової спіль-
ноти світу щодо військового вторгнення РФ в Україну, відповідну інформа-
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цію опубліковано в Українському педагогічному журналі та розміщено на 
сайті Інституту педагогіки (https://undip.org.ua/news/naukova-spilnota-svitu-
pidtrymuie-ukrainu/);

— відділом дидактики й міжнародних зв’язків та наукової співпраці підготовле-
но переклад звернення науково-педагогічного колективу Резекенської ака-
демії технологій (Латвія);

— відділом суспільствознавчої освіти розміщено і поширено інформацію щодо 
наслідків військового вторгнення РФ в Україну (обстрілів, бомбардувань, по-
дій в Енергодарі, дітей в умовах війни) у групах «Фотографія як історичне 
джерело», «Вчимо історію онлайн»;

— організовано комунікацію з міжнародними єврейськими організаціями для 
надання допомоги ЗСУ, волонтерським організаціям і громадам України у 
період воєнного стану.

Листи підтримки міжнародних партнерів Інституту педагогіки НАПН України
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Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України:

— підготовлено та поширено листи-звернення до науковців зарубіжних країн 
про діяльність українських вчених в умовах військового стану, руйнівний 
вплив військової агресії на освіту, науку і культуру нашої держави (англій-
ською, німецькою та польською мовами). Листи розіслано до Німеччини, 
Польщі, Португалії, Словаччини, США, Чехії;

— здійснено переклад інформаційних повідомлень щодо можливостей здобут-
тя загальної і фахової освіти дітьми з України у м. Градець-Кралове (Чеська 
Республіка).

Інститутом проблем виховання НАПН України:

— спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН України та МАН Укра-
їни 28 лютого 2022 р. підготовлено і надіслано листи-звернення щодо за-
провадження широкомасштабних санкцій проти Російської Федерації та 
Республіки Білорусь. Листи направлено до ALLEA (Європейська федерація 
академій природничих та гуманітарних наук, яка представляє понад 50 ака-
демій з більш ніж 40 країн Європи);

Листи-звернення до міжнародної наукової спільноти  
Інституту проблем виховання НАПН України на Facebook сторінці

— надіслано листи «Facts of international humanitarian law violations by Russian 
armed forces» та «General Staff of the Armed Forces of Ukraine» міжнародним 
партнерам: Казахському національному педагогічному університету імені 
Абая, Казахському національному університету мистецтв; Гданському уні-
верситету, Університету імені Адама Міцкевича, Вищій лінгвістичній школі 
м. Ченстохова, Вищій державній професійній школі м. Хелма (Польща); уні-
верситету Думлупінар (Kütahya Dumlupınar University) (Туреччина); Пряшів-
ському університету в Пряшеві, Словацькій академії наук, доктору Хакану 
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Гюлерце (Словаччина); Інституту україністики Гарвардського університету, 
Union College (США); Міланському університету (Італія) [13].

Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України підготов-
лено низку важливих інформаційних повідомлень, публікацій (статей), заходів щодо 
забезпечення інформаційної безпеки в умовах військової агресії РФ, зокрема:

— публікації з узагальнення досвіду проведення занять з дітьми щодо підтрим-
ки ментального здоров’я «Ментальний щит»;

— лист міністру освіти і науки України щодо проблеми забезпечення права 
українських дітей-біженців на безперервну освіту згідно з європейськими 
цінностями мультилінгвізму (пропозиція моделі розв’язання проблеми і про-
єкт звернення до Єврокомісії);

— персональний лист віцепрезиденту Російського психологічного товариства 
О. Асмолову про відповідальність російської психології за деградацію росій-
ського суспільства;

Лист-звернення вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України до 
академічної психологічної спільноти на сайті Британського психологічного товариства 

(British Psychological Society)
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— збір свідчень пропаганди геноциду в інформаційному просторі для Міжна-
родного суду в Гаазі;

— участь у блокуванні Телеграм-каналів, що пропагують війну в Україні, закли-
кають до дій, які загрожують її цілісності та суверенітету;

— публікації в соціальних мережах за темами війни, політико-психологічно-
го аналізу сучасної ситуації, історичної психології, що мають патріотичне 
спрямування, сприяють національній ідентичності, психологічній допомозі 
постраждалим від війни, протидіють ворожій пропаганді тощо;

— інтерв’ю для міжнародних ЗМІ: Mind Focused Coaching for Life (Ізраїль) 
«Психологічна допомога тренерам, які допомагають сформувати психічну 
стійкість» (https://fb.watch/bNJdhErFly/); NBC «How to save the children and 
mothers in refugee Center»; публікацію для інтернет-видання vesti.ua «Як пе-
режити стрес війни: поради психолога» (https://bit.ly/36FXWJK, В.І. Вус); 
інтерв’ю на Українському радіо «Як уникнути непорозумінь з українськими 
біженцями», інтерв’ю про психологічний стан Путіна, Росію та Українських 
Героїв;

Онлайн інтерв’ю В.І. Вуса (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) 
Mind Focused Coaching for Life (Ізраїль)

— інфографіку «Як допомогти дитині під час збройної агресії» (понад 173 тис. 
переглядів) та «5 кроків допомоги постраждалим в умовах надзвичайної си-
туації» (понад 16 тис. переглядів) за матеріалами лабораторії психології по-
літико-правових відносин;
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Інфографіка, підготовлена вченими лабораторії психології політико-правових відносин 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

— контрпропагандистські матеріали, які використовуються спецслужбами ЗСУ 
для роботи з українською, іноземною і російською аудиторією;

— інформаційну кампанію в комунікації з російським населенням про те, що 
відбувається в Україні внаслідок російської агресії;

— спільно з Асоціацією політичних психологів України підготовлено і підписа-
но лист-звернення до Міжнародної спільноти політичних психологів з про-
ханням підтримати українських колег і сприяти виключенню російських по-
літичних психологів з Міжнародної спільноти;

— спільно з Радою молодих вчених при МОН України підготовлено відкриті 
листи-звернення української академічної спільноти до Європейської Комі-
сії, Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу та кожної дер-
жави-члена ЄС про виключення РФ зі складу європейських організацій;

— підготовлено і опубліковано на сайті «The Psychologist» Британського пси-
хологічного товариства (British Psychological Society) чотири англомовні 
листи-звернення до академічної психологічної спільноти щодо актуальних 
подій в Україні (https://thepsychologist.bps.org.uk/letters-ukraine).

Інститутом вищої освіти НАПН України підготовлено:

— пропозиції щодо виключення РФ з Програми ЄС Еразмус+ загалом, а пред-
ставників РФ — з партнерств поточних проєктів Програми ЄС Еразмус+. 
Пропозиції надіслано Національному Еразмус+ офісу в Україні для подання 
до Європейської Комісії (EACEA);

— звернення вчених до міжнародної академічної спільноти щодо війни Ро-
сійської Федерації проти України, яке розміщено на сайті НАПН України 
(https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2625/), сайті Інституту вищої освіти 
НАПН України (https://bit.ly/3wlcAkn), Фейсбуці (https://bit.ly/3N3LMLj);

— звернення представників наукової та освітянської спільноти, громадських, 
правозахисних організацій України до академічної спільноти демократич-
них і правових держав щодо протидії війні Російської Федерації та Республі-
ки Білорусь проти України (https://bit.ly/3KUXN3N).
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Звернення вчених Інституту вищої освіти НАПН України

Текст звернення науковців, освітян, громадських та правозахисних організацій України до 
міжнародної спільноти щодо протидії війні РФ,  

підписане вченими НАПН України
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Інститутом цифровізації освіти НАПН України:

— підготовлено відкритий лист до світової наукової, академічної спільноти та 
ІТ-товариств (https://bit.ly/ 3KUZcaz);

— оприлюднено лист підтримки канцлера Університету економіки в Бидгощі 
Філіпа Сікори в умовах безпрецедентної агресії РФ проти України (https:// 
bit.ly/3yUuU4F);

— здійснюється систематичне розповсюдження текстів, відео- та фотоповідом-
лень на комерційних сайтах і в соцмережах Білорусі та РФ щодо дій агресора 
на території України.

Інститутом професійної освіти НАПН України:

— підготовлено звернення до освітян РФ та Білорусі та поширено на адреси 30 
закладів освіти Москви, 25 — Санкт-Петербурга, 20 — Саратова, 50 — інших 
регіонів РФ та 20 закладів освіти Білорусі, Міністерства освіти РФ, Мініс-
терства освіти РБ, Республіканського інституту професійної освіти (Біло-
русь), 10 управлінь освіти в різних областях Росії, департаменту професійної 
освіти МО РФ; сайту для російських закладів освіти «Наука и образование 
против террора»; Московського державного інституту міжнародних відно-
син; Кримського федерального університету імені В. Вернадського; Держав-
ного бюджетного освітнього закладу вищої освіти Республіки Крим (АРК) 
«Кримський інженерно-педагогічний університет імені Февзі Якубова»; 
Кримського центру професійної освіти (https://bit.ly/3ui5YAG; https://bit.
ly/34ZFmvC);

— підготовлено низку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо протидії ро-
сійській воєнній агресії та оприлюднено на офіційному сайті:

• інформацію про використання Російською Федерацією педагогіки й кінема-
тографії як ідеологічної зброї, спрямованої на зомбування дітей, «Вихован-
ня як зброя: «Мультики» для майбутніх окупантів» (https://bit.ly/3KV0GBF);

Відкритий лист вчених 
Інституту цифровізації 
освіти НАПН України 
до світової наукової, 

академічної спільноти щодо 
протидії РФ



128

Інформаційні матеріали щодо протидії воєнній агресії РФ, розміщені на офіційному сайті 
Інституту професійної освіти НАПН України

Фрагмент відео «Сказка про Ваню и Мыколу» — ідеологічної зброї, спрямованої на 
зомбування дітей та виховання ненависті, розміщено на сайті Інституту професійної освіти 

НАПН України із зверненням до світової спільноти про засудження РФ
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• лист-звернення науковців України щодо виключення з міжнародних баз 
Scopus та Wеb of Science російських наукових видань, в яких публікуються 
матеріали, що підтримують порушення територіальної цілісності України 
(https://bit.ly/3ubo5YP);

• серію історико-педагогічних матеріалів «Коріння війни. З чого починаються 
війни або витоки великоруського шовінізму» для педагогів закладів профе-
сійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти [3];

• серію матеріалів і презентацій «Громадянська освіта» для проведення занять у 
закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Інститут обдарованої дитини НАПН України спільно з МАН України про-
вадить активну інформаційну діяльність, зокрема: збір інформації щодо воєнних 
злочинів Росії; інформування громадян Росії про воєнні злочини російської армії 
через мережу Інтернет; блокування проросійських медіа у вебпросторі; висвітлен-
ня подій в Україні для міжнародної спільноти тощо.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» здійснено:

— розповсюдження листа від громадської організації «Спілка ректорів закла-
дів вищої освіти України» до президента Європейської асоціації університе-
тів, звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 
Наукового товариства України до наукової та освітянської спільноти, між-
народних партнерів ДЗВО «УМО» (26 країн світу);

— розповсюджено звернення до міжнародних партнерів ДЗВО «УМО» (26 країн 
світу) «Appeal of the representatives of academic community, NGOs, human rights 
organizations of Ukraine to academic community and constitutional democracies 
on counteracting the war started by the Russian Federation and the Republic of 
Belarus against Ukraine», яке підписали науково-педагогічні працівники ДЗВО 
«УМО» разом з представниками освітянської спільноти України;

— направлено листа від ДЗВО «УМО» до Міжнародного бюро з питань 
освіти ЮНЕСКО (м. Жене-
ва) щодо підтримки у наданні 
правдивої інформації про ві-
йну в Україні та розповсю-
дження її серед світової осві-
тянської спільноти.

Українським науково-мето-
дичним центром практичної психо-
логії і соціальної роботи підготов-
лено:

— інтерв’ю директора члена-
кор. В.Г. Панка «Medics battle 
relentless wave of trauma in 
Ukrainian town of Borodyanka» 
про психологічну допомогу по-
страждалим жителям м. Боро-
дянки для газети Гардіан (Ве-
лика Британія);

Інтерв’ю директора УНМЦ практичної 
психології і соціальної роботи В.Г. Панка для 

газети Гардіан (Велика Британія)
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— тематичні публікації у соціальних мережах: «Спокій це моя сила», «Тримаю 
оборону психіки», «Слова підтримки», «Весняні думки і плани», «Спокій в 
серці і сила духу», «У важкі часи варто бути сильними», «Кожен зараз воїн», 
«Перетворення руйнівної агресії в енергію досягнення», «Психологічна до-
помога дітям і сім’ям, які постраждали внаслідок військового конфлікту в 
Україні», «Важливі навички в періоди стресу: iлюстроване керівництво. 
ВООЗ»;

— інфографіку «Як пережити кризу та зберегти спокій», розроблено та про-
ведено відеотренінги: «Наш спокій — спокій наших близьких» (https://bit.
ly/3L4Wn6H), «Дбаємо про себе і своїх дітей» (https://bit.ly/3L2WLms).

Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухом-
линського:

— підготовлено і надіслано листи історикам освіти різних європейських країн 
(Бельгія, Велика Британія, Італія, Литва, Словенія, Угорщина, Чорногорія) 
про війну РФ проти України. Одержано від закордонних учених листи під-
тримки і засудження путінської війни проти незалежної України;

— поширено Заяву НАПН України про засудження порушення територіальної 
цілісності України з боку Російської Федерації на особистій сторінці у Фей-
сбуці;

— поширено Відкритий лист до європейської спільноти задля збереження ака-
демічних цінностей під час війни (звернення ініційовано Радою молодих вче-
них при МОН України);

— підписано петицію до ООН «People around the world are appealing to the UN 
to exclude Russia from the UN Security Council»;

— забезпечено підготовку (українською та англійською мовами) та поширення 
Звернення Української бібліотечної асоціації до президента, правління та 
членів IFLA від 28 лютого 2022 р.;

Вебсторінка про збір підписів під петицією ООН колективом  
ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського
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— опубліковано інтерв’ю в журналі Шведської бібліотечної асоціації 
Biblioteksbladet «Ukrainska bibliotek aktiva i krigstid: «Vi tror på seger» (Україн-
ські бібліотеки діють у воєнний час «Віримо в перемогу»);

Інтерв’ю вчених ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського 
журналу Шведської бібліотечної асоціації

— проведено адвокаційну діяльність з представниками національних асоціацій 
та бібліотекарями різних країн світу щодо виключення представників Росій-
ської бібліотечної асоціації та інших бібліотечних установ країни-агресора 
з IFLA та усунення їх від прийняття рішень і діяльності під егідою цієї між-
народної професійної організації;

— започатковано та продовжено збирання інформації про діяльність бібліотек 
України в умовах воєнного часу, рекомендацій іноземних партнерів для орга-
нізації роботи бібліотек, інформації щодо підтримки бібліотечної спільноти 
України міжнародними організаціями, національними асоціаціями, бібліо-
теками та бібліотекарями різних країн світу [1, 30].

Істотно активізовано співпрацю НАПН України з освітянською та науко-
вою спільнотою Польщі. Зокрема, 11-13 травня 2022 р. (м. Люблін) проведено 
ІХ Польсько-український / Українсько-польський науковий форум.

На форумі розглянуто сучасні виклики і ризики, що постали перед люд-
ством, зокрема пов’язані з війною РФ проти України. Особлива увага приверну-
та до питань забезпечення освітою українських дітей в закладах освіти Польщі та 
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шляхів отримання ними документів про освіту. Польська громадськість поінфор-
мована про згуртованість українського народу у протистоянні ворогу та всеукра-
їнську суспільну підтримку дій Президента України, Парламенту і Уряду Украї-
ни. Українські учасники форуму висловили щиру вдячність за всебічну підтримку 
польською стороною українських біженців, зокрема дітей. Кращі освітяни та вчені 
Польщі нагороджені відзнаками НАПН України.

ІХ Польсько-український / Українсько-польський науковий форум, 
м. Люблін, 11-13 травня 2022 р.

27 червня 2022 р. в онлайн режимі проведено спільне засідання Президії 
НАПН України та Комітету педагогічних наук Польської академії наук (ПАН). 
Обговорено та схвалено результати багаторічної плідної співпраці НАПН Укра-
їни та Комітету педагогічних наук ПАН. Засуджено збройну агресію Російської 
Федерації проти України, розв’язання повномасштабної війни в Україні, грубе по-
рушення принципів і норм міжнародного права щодо суверенітету і територіаль-
ної цілісності України, геноциду українського народу. Відзначено солідарність і 
допомогу Уряду Республіки Польща, Комітету педагогічних наук Польської ака-
демії наук, закладів освіти всіх рівнів Республіки Польща громадянам України, зо-
крема дітям, науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам, які, за-
хищаючись від війни, знайшли прихисток у Польщі у цей тяжкий для української 
держави час військової агресії Російської Федерації проти України.

З метою активізації та розширення напрямів двосторонньої співпраці у га-
лузі наук про освіту, ефективного розвитку педагогічної науки і освіти України в 
контексті вимог європейського освітнього та дослідницького просторів визначено 
та схвалено спільною постановою Президії НАПН України та Комітету педагогіч-
них наук ПАН пропозиції щодо подальшої спільної діяльності, зокрема:
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Спільне засідання Президії Національної академії педагогічних наук України та Комітету 
педагогічних наук Польської академії наук, 27 червня 2022 р.

— започаткування проєкту «Педагогічна освіта України та Польщі: стан і пер-
спективи розвитку»;

— започаткування дослідницького проєкту з проблем цифрового гуманізму, 
зокрема впливу віртуальної реальності на психологічне благополуччя і пси-
хічне здоров’я інтернет-користувачів, зокрема молоді, у контексті подаль-
шого розвитку дистанційного (цифрового) навчання;

— проведення спільних досліджень з проблем міжкультурної освіти, розвитку 
педагогіки пограниччя;

— проведення міжнародного дослідження психологічних механізмів, що ле-
жать в основі сучасного тоталітаризму, з метою розроблення діагностичних 
інструментів і рекомендацій щодо запобігання поширення у суспільстві цієї 
та інших психосоціальних патологій;

— налагодження міжгалузевої співпраці з дослідження цінностей, культур, ци-
вілізацій і комунікації в умовах військового протистояння російській агресії;

— створення польсько-української / україно-польської освітньої платформи 
раннього розвитку дитини та дошкільної освіти для реалізації освітніх по-
треб дітей із сімей українських біженців;

— започаткування спільного наукового конкурсу для учнів старших класів за-
кладів загальної середньої освіти, студентів і молодих вчених «Освіта, наука, 
інновації для сталого майбутнього»;

— створення міжнародного наукового центру подвійного підпорядкування, 
що здійснюватиме міждисциплінарні дослідження у сфері освіти, соціаль-
но-педагогічного супроводу та психолого-педагогічної підтримки біженців, 
внутрішньо переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок бойових дій 
тощо.

Для підтримки українських біженців вченими НАПН України організовано 
і проведено зустрічі представників освітніх закладів та організацій у Польщі, зо-
крема з:

— представниками Європейського Парламенту в Центрі для дистанційного на-
вчання українських учнів у Варшаві. Обговорено питання щодо створення 
умов для закінчення учнями України поточного навчального року в україн-
ській системі освіти та інтеграції дітей України до системи освіти Польщі;
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— освітніми профспілками Польщі, Нідерландів, США, Франції у рамках поль-
ської допомоги біженцям з України. Обговорено проблеми організації на-
вчання (дистанційного та очного) українських дітей та допомоги сім’ям бі-
женців з України в Польщі;

— департаментом освіти м. Варшави за участі генерального директора директо-
рату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Укра-
їни О.В. Єреська з питань організації дистанційного навчання українських 
школярів і дошкільників, що прибули до Польщі.

За ініціативи вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України у 
співпраці з Alior Bank та UNICEF Polska (https://youtu.be/w2iE3VJvfQA?t=315; 
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2757/) 15 червня 2022 р. відбулося відкриття 
Центру освіти та розвитку для дітей і молоді у Варшаві.

Відкриття Центру освіти та розвитку для дітей і молоді за ініціативи вчених 
Інституту цифровізації освіти НАПН України, м. Варшава, 15 червня 2022 р.

Центр освіти та розвитку — це місце для дистанційного навчання, вивчення 
польської мови, психологічної підтримки та розвитку дітей і підлітків, їх батьків та 
опікунів з України. У центрі працюватимуть польські та українські вчителі, психо-
логи та персонал підтримки. Приміщення центру адаптовано для дистанційного та 
стаціонарного навчання учнів, має 120 робочих місць, оснащених комп’ютерами. 
Також центр пропонує підтримку учнів, які вже навчаються в польських школах, 
можливості для навчання польських та українських вчителів, інформаційно-освітній 
пункт, Клуб матері та дитини, Молодіжний клуб, допомогу діяльності волонтерів.

4. Волонтерська допомога вчених НАПН України:

— підтримано ініціативу президента НАПН України акад. В.Г. Кременя щодо 
організації збору і перерахування коштів для військовослужбовців;

— здійснено благодійні внески на матеріально-технічне забезпечення Збройних 
Сил України;
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— узято активну участь у волонтерській роботі, донорстві, плетенні маску-
вальних сіток, співпраці з місцевими організаціями територіальної оборони 
тощо.

Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України:

— організовано підписання листів підтримки України та надання матеріальної 
допомоги військовим в умовах війни Росії проти України від психологічних 
професійних асоціацій та організацій (листи отримано та розміщено на ін-
тернет-ресурсах інституту від таких організацій — Європейської асоціації 
організаційних психологів та психологів праці, Польської асоціації органі-
заційних психологів, Литовської психологічної асоціації та ін.);

— розпочато реалізацію благодійного проєкту «Соціально-психологічна під-
тримка українців в Німеччині», створеного спільними зусиллями німець-
ких та українських фахівців з метою підтримки українців, що перебувають 
у Німеччині внаслідок війни в Україні, допомоги у пошуку психологічного 
ресурсу для відновлення продуктивного життя в умовах війни, збереження 
психологічного здоров’я.

Офіційна Facebook-сторінка проєкту «Соціально-психологічна підтримка українців в 
Німеччині», реалізованого вченими Інституту психології імені Г.С. Костюка  

НАПН України спільно з німецькими фахівцями-психологами

У проєкті задіяна команда кваліфікованих українських психологів, що пра-
цюють як в Україні, так і в Німеччині, і надають безкоштовну кваліфіковану пси-
хологічну допомогу українським біженцям у Німеччині. Основні форми надання 
психологічної допомоги:

— психологічна просвіта українців через соціальні мережі;

— робота онлайн груп психологічної підтримки;

— робота офлайн груп психологічної підтримки;

— проведення індивідуальних психологічних консультацій;

— діагностика соціально-психологічних проблем;

— проведення психологічних тренінгів та ін.
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Проєкт створено за підтримки Malteser in NRW та Hilfszentrum Schleidener 
Tal і лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології іме-
ні Г.С. Костюка НАПН України.

Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України:

— надано волонтерську допомогу військовій частині, зокрема здійснено част-
кове забезпечення інженерно-технічним обладнання (за власні кошти);

— організовано співпрацю із закладами освіти Закарпатської, Івано-Фран-
ківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей щодо надання 
можливостей тимчасового проживання родинам з населених пунктів, де від-
буваються військові дії;

— налагоджено співробітництво з польськими волонтерами щодо:

• забезпечення військової частини медикаментами та амуніцією;
• забезпечення продуктами харчування та речами першої необхідності людей 

літнього віку, людей з інвалідністю та вимушено переміщених осіб;
• облаштування умов у бомбосховищах, участі у забезпеченні проживання 

евакуйованих осіб;
• консультування біженців щодо перетину кордону, маршрутів і умов пересу-

вання в Польщі, Румунії, Угорщині тощо [12].

Розгорнуто системну волонтерську діяльність, спрямовану на надання гумані-
тарної допомоги громадянам, які проживали на тимчасово окупованих територіях, 
зазнали втрат від російської агресії. Зокрема, вченими Інституту проблем вихован-
ня НАПН України така допомога одягом, предметами гігієни, лікарськими і медични-
ми засобами, іграшками, продуктами харчування тощо надана жителям територіаль-
них громад Київської області (Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун, Велика Димерка та 
ін.). Окремим напрямом є підтримка українських військових (112 окрема бригада ТРО 
в/ч А7040, 128 батальйон 112 бригади ТРО ЗСУ, 241 батальйон (тактичні медики), 120 
окремий розвідувальний батальйон), які перебували на передовій [13, 30].

       

Волонтерська діяльність вчених Інституту проблем виховання НАПН України
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Інститут соціальної та політичної психології НАПН України спільно з 
волонтерською організацією De Regenboog group&quot (Нідерланди) забезпечує:

— допомогу біженцям з України, зокрема пошуком локацій для їх розміщення 
в Амстердамі; облаштуванням кімнат для переселенців, організацією складів 
гуманітарної допомоги, юридичних консультацій для біженців з України та 
органів місцевого самоврядування, психологічних консультацій;

— надання психологічної та інформаційної допомоги, переклад біженцям з 
України у Фундації Bank Zywnosci, м. Ольштин, Польща, надання телефон-
них та онлайн консультацій клієнтам з України.

Інформація на офіційній веб-сторінці фундації Bank Zywnosci про надання допомоги 
українським біженцям, м. Ольштин, Польща

Вчені ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у межах волонтерської 
діяльності ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги» взяли 
участь у:

— розробленні волонтерської платформи POINT «Безкоштовна психологічна 
допомога для людей, які постраждали від російської агресії та потребують 
психологічної підтримки» (підготовка контенту) (http://pointpsy.online/);

Вебсторінка платформи POINT. До наповнення контенту сторінки долучені вчені  
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
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— формуванні волонтерської команди психологів-екофасилітаторів та органі-
зації її діяльності на платформі POINT «Безкоштовна психологічна допомо-
га для людей, які постраждали від російської агресії та потребують психоло-
гічної підтримки», через сайт https://epf.com.ua/epf-sos/;

— проведенні індивідуальних психологічних консультацій;

— підготовці контенту та адмініструванні сторінки «Українська асоціація еко-
логічної психологічної допомоги»;

— наданні психологічної допомоги волонтерам, психологам, усім верствам на-
селення;

— розміщенні матеріалів з надання психологічної допомоги в телеграм-каналах 
для студентів-психологів тощо.

5. Співпраця з МОН України та закладами освіти:

— на засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р. розглянуто питання 
«Про співпрацю з Міністерством освіти і науки України в умовах воєнного 
стану» [8]. Члени Президії НАПН України заслухали й обговорили інфор-
мацію міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета про діяльність мініс-
терства та співпрацю з НАПН України в умовах воєнного стану.

Засідання Президії НАПН України 21 квітня 2022 р.

Президія НАПН України схвалила й висловила підтримку своєчасним комп-
лексним зусиллям МОН України, спрямованим на провадження заходів з поси-
лення ефективності освітньої і наукової діяльності задля прискорення перемоги, 
функціонування і розвитку науки й освіти, економіки в усіх регіонах країни.

Президія НАПН України наголосила на подальшій реалізації розпочатих ре-
форм у сфері дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-техніч-



139

ної), фахової передвищої і вищої освіти та освіти дорослих, розвитку фундамен-
тальних і прикладних досліджень та експериментальних розробок у галузі освіти, 
педагогіки і психології, окреслених Програмою спільної діяльності Міністерства 
освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 
2021-2023 роки, в умовах воєнного стану і післявоєнного часу. Зазначено можли-
вість внесення до програми відповідних змін у разі необхідності.

Вчені Інституту педагогіки НАПН України беруть участь у робочих групах 
МОН України з оновлення змісту навчальних програм (наказ МОН України від 3 
червня 2022 р. № 521). Опрацьовано 59 типових освітніх і навчальних програм для 
1-2 і 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також навчальні програми з 
історії України та всесвітньої історії (6-11 класи), з основ правознавства (9 клас), 
громадянської освіти (10 клас), зарубіжної літератури (6-11 класи). Внесено допо-
внення у частині питань цивільного захисту; посилено аспекти, пов’язані з грома-
дянським і патріотичним вихованням молодших школярів; усунуто невідповідності 
у зв’язку з агресією Російської Федерації; увиразнено процеси формування укра-
їнської політичної нації, консолідації українського суспільства на сучасному ета-
пі; у цьому контексті додано питання про життя національних меншин; створено 
окремий блок в програмі 11 класу, присвячений повномасштабній війні РФ проти 
України (геноцидні дії російської влади проти України; національний опір окупан-
там; міжнародна підтримка України; введення нових понять «руський мир», «ра-
шизм» тощо).

Навчально-методичні матеріали для забезпечення реформи Нової української школи, 
розміщені на сайті Інституту педагогіки НАПН України
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Також Інститутом педагогіки НАПН України:

— підготовлено та розміщено на сайті інституту і сторінках Facebook навчальні 
та методичні матеріали для забезпечення освітнього процесу в 1-11 класах 
закладів загальної середньої освіти;

Навчальні та методичні матеріали для забезпечення освітнього процесу в 1-11 класах 
закладів загальної середньої освіти на сайті Інституту педагогіки НАПН України

— здійснюється координаційна робота із учасниками пілотного проєкту в  
5-х класах Нової української школи;

— узято участь в онлайн засіданнях робочих груп МОН України;

— здійснено консультативно-інформаційну роботу щодо евакуації дітей під 
державною опікою на Закарпаття;
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— узято участь у нараді конкурсної комісії директорату науки та інновацій 
МОН України з проведення конкурсного відбору проєктів прикладних до-
сліджень щодо розроблення наукових засад державної політики у сферах 
освіти і науки;

— здійснено експертизу студентських наукових робіт у рамках Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських наукових робіт з методики навчання природничо-
математичних дисциплін (2021/22 навчального року);

— здійснено переклад з івриту українською мовою плакатів для зустрічі й ева-
куації 150 єврейських дітей-сиріт з будинку-інтернату м. Житомира.

Інститутом проблем виховання НАПН України здійснюється розроблення 
путівників для батьків, дітей, соціальних педагогів та соціальних працівників щодо 
зниження рівня тривожності в період бойових дій, допомоги дитині в адаптуванні 
до умов вимушеного тимчасового переселення, з медіації в умовах війни [13].

Центром раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту про-
блем виховання НАПН України спільно з МОН України серед працівників закла-
дів дошкільної освіти поширено інформацію про навчальні платформи, платформи 
для вихователів і батьків для раннього розвитку дитини: український дитячий са-
док online Mr. Leader; про корисні ресурси для розваг дітей в укриттях: телеграм-
бот «Дитина не сама», телеграм-канали з аудіоказками, платформу інституту ког-
нітивного моделювання «Психологічна підтримка» тощо.

Вебплатформа дитячого садка online Mr. Leader партнерів  
Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти  

Інституту проблем виховання НАПН України
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Науково-педагогічними працівниками ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти»:

— організовано і проведено низку науково-практичних заходів: майстер-клас 
«Як не піддатися провокації конфліктної поведінки в умовах воєнного ста-
ну»; лекцію з елементами тренінгу «Підтримка учнів з особливими освітніми 
потребами та їхніх батьків у надзвичайних ситуаціях»; тренінг «Психологіч-
на самодопомога під час панічної атаки»; майстер-класи «Кризові комуніка-
ції в умовах гібридної війни», «Використання казкотерапії для нормалізації 
емоційного стану дитини в подоланні посттравматичного стресового розла-
ду» та відкриту лекцію «Волонтерство як допомога та самодопомога під час 
військових дій»;

Вебплатформа надання психологічної підтримки Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України

— забезпечено організацію освітнього процесу у дистанційному режимі: роз-
міщено навчально-методичні матеріали (презентації лекцій, завдання до 
практичних та семінарських занять, тестові завдання, теми та матеріали для 
написання курсових робіт, питання для проведення іспитів та заліків, завдан-
ня для проходження всіх видів практики тощо) з дисциплін, що закріплені 
за кафедрами, на інформаційних інтернет-ресурсах (гугл-класах, чатах на-
вчальних груп тощо) для забезпечення виконання навчальних планів в умовах 
асинхронного навчання для здобувачів усіх курсів, форм та рівнів навчання. 
Забезпечено науково-методичний та організаційний супровід роботи інсти-
тутів університету щодо проведення консультацій працівникам та здобува-
чам вищої освіти ДЗВО «УМО» з використанням інтернет-платформ, теле-
фонного зв’язку та соціальних мереж.

Українським науково-методичним центром практичної психології і соці-
альної роботи провадиться супровід психологічних служб України. Надано ме-
тодичну допомогу (онлайн) фахівцям психологічної служби, що працюють з педа-
гогічними працівниками, дітьми та підлітками, які знаходяться у кризовому стані 
у зв’язку з військовими діями на території України. Забезпечено інформаційне 
наповнення сторінки Facebook «Психологічна служба системи освіти України» 
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(https://www.facebook.com/groups/psyua) з надання соціально-психологічної до-
помоги населенню, профілактики емоційного вигорання працівників психологіч-
ної служби, надання першої психологічної допомоги тощо, розміщено методичні 
матеріали та забезпечено науково-методичний супровід практичних психологів і 
соціальних педагогів у соцмережах (Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber, Signal): 
у групі «Психологічна служба системи освіти України НАПН України», на сторін-
ці «Всеукраїнська асоціація практикуючих психологів» (https://bit.ly/3qn6GLP) 
тощо.

Facebook-сторінка Психологічної служби системи освіти України  
розміщує контент, розроблений психологами Українського науково-методичного центру 

практичної психології і соціальної роботи

6. Психологічний супровід освітянської спільноти, надання психологічної 
підтримки населенню в кризових умовах.

Вченими Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України дистан-
ційно та в режимі реального часу здійснюються:

— психологічна підтримка цивільного населення, консультації, супроводження 
кризових станів;

— перша психологічна допомога в екстремальних ситуаціях; психологічний су-
провід перебування населення в бомбосховищах, укриттях, під час евакуації;

— психологічна допомога переселенцям;

— психологічна допомога у подоланні стресу, психологічної травми;

— психологічна допомога батькам дітей дошкільного віку тощо;

— робота працівників у психологічних центрах територіальних громад Київ-
ської області (м. Буча, м. Богуслав, м. Бровари, м. Заліське, м. Музичі тощо) 
та інших міст України (м. Кам’янець-Подільський, м. Львів та ін.);
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— психологічна підтримка військовослужбовців, зокрема на інтернет-ресурсах 
інституту, сторінці у Facebook поширено розробки щодо психологічної до-
помоги військовослужбовцям та забезпечення їх стресостійкості в умовах 
бойових дій;

— методичний супровід Всеукраїнського телефону психологічної кризової до-
помоги населенню України;

— реалізація проєкту «Служба психосоціальної підтримки сімей військовос-
лужбовців» (навчальні зустрічі та дебрифінги для консультантів телефонної 
лінії і ведучих груп підтримки для дружин та матерів військовослужбовців);

— онлайн-зустрічі «Організація соціально-психологічної підтримки родин 
зниклих безвісти, полонених та звільнених з полону» за участю представни-
ків Збройних Сил України, Мінреінтеграції України, народних депутатів та 
громадських організацій;

— супервізії для фахівців, які працюють з постраждалими від травм війни в про-
єкті «Арттерапія під час війни: допомога фахівцям»; майстер-класи для вчи-
телів з основ самодопомоги і психологів з кризової інтервенції тощо.

Оголошення про науково-практичну конференцію 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України:

— розроблено рекомендації щодо самоаналізу власного психологічного стану 
в умовах воєнного стану в Україні та пам’ятку самодопомоги; взято участь 
у засіданні інтервізійної групи для психологічної служби системи освіти 
м. Києва «Психологічна підтримка в кризовій ситуації» та у роботі групи 
психологічної стабілізації та взаємопідтримки, семінарах Всеукраїнської 
арт-терапевтичної асоціації; пройдено експрес-навчання роботі з гострою 
травмою у фахівців Consonance Therapy Institute (м. Варшава, Польща);
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— членами Психологічного консультативно-тренінгового центру інституту на-
дано психологічні онлайн консультації різним категоріям населення в умо-
вах війни, зокрема здійснено супервізію психологів, які працюють в умовах 
військових дій, надано психологічну допомогу бійцям ЗСУ та їхнім сім’ям, 
психологічну підтримку мирному населенню, яке зазнало психотравм у пері-
од війни, психологічну допомогу волонтерам м. Кам’янця-Подільського, які 
працюють з евакуйованими з міст Бучі, Броварів, Херсону.

Вебсторінка Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вченими Інституту спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України проведено 
онлайн круглий стіл, тренінг для фа-
хівців та батьків щодо психологічної 
підтримки дітей з особливими освітні-
ми потребами в умовах воєнного стану. 
Вчені залучені до розроблення контен-
ту телеграм-каналу «Підтримай дити-
ну», який підтримується МОН Украї-
ни, опублікований на його платформі 
та має вже понад 13 тис. читачів [26].

Інститутом соціальної та полі-
тичної психології НАПН України роз-
роблено, організовано та проведено:

— заняття «Ментальне здоров’я» 
для трьох груп дітей 1-5 класів, 6-7 
класів, 8 класу і старших (різнові- Телеграм-канал «Підтримай дитину»
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кових) в «Науковому ліцеї Чурюмова» (https://cigs.com.ua/), рекомендованому 
МОН України для дистанційного навчання;

— п’ять занять з інформаційного патріотизму та єднання проти інформаційної 
війни для підлітків спільно з проєктом «Кіберджура»;

— екстрену медіапсихологічну експертизу і коригування всеукраїнського роз-
кладу Всеукраїнської школи онлайн МОН України (зняття ретравматичного 
відеоматеріалу з розкладу);

— психологічні хвилинки для Всеукраїнської школи онлайн, рекомендовані для 
двох вікових категорій — дітей (початкова школа) і підлітків (базова і про-
фільна середня школа);

— методичні консультації (в онлайн-режимі) щодо застосування арттерапії в 
роботі з травмою;

— психоедукацію населення (Хмельницька обл.) щодо вияву конформізму, гру-
пових упереджень, авторитарної особистості та інших соціально-психоло-
гічних джерел фашизму та рашизму в сучасному світі;

— супервізії для психологів, які працюють на гарячій лінії психологічної допо-
моги та тренінг «Як працювати на онлайн гарячій лінії психологічної допо-
моги» для психологів Консультаційного центру Національної психологічної 
асоціації України;

— вебінар для вчителів «Психологічна підтримка учнів та організація навчання 
під час війни», присвячений психологічній підтримці учнів на онлайн-уроках;

Вебінар для вчителів, проведений вченими лабораторії мас і спільнот  
Інституту соціальної та політичної психології спільно з відділом математичної та 

інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

— два ефіри «Як долати паніку: техніки емоційної саморегуляції» (26 лютого 
2022 р.) та «Техніка BASIC Ph» для стабілізації емоційного стану» (27 лютого 
2022 р.) спільно з Радою молодих вчених при МОН України;
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— вебінари щодо технік емоційної саморегуляції в умовах війни для групи 
пластунів і їх батьків (близько 70 осіб) та для компанії програмістів (близько 
40 осіб) [29].

Розроблено україномовну модифікацію шкали солідарності з вимушено пе-
реміщеними особами та сінгапурської шкали психологічного благополуччя.

В рамках проєкту «Служба психосоціальної підтримки сімей військовослуж-
бовців» проводяться такі заходи: організація роботи гарячої лінії психосоціальної 
підтримки (двічі на тиждень); навчальні зустрічі та дебрифінги для консультантів 
телефонної лінії та ведучих груп підтримки дружин та матерів військовослужбов-
ців; організація груп підтримки для дружин і матерів військовослужбовців та ро-
дичів військовослужбовців, з якими втрачено зв’язок.

Вебплатформа Служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, на якій 
проводять заходи фахівці Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Надається психологічна допомога особам, які перебувають у відносній без-
пеці, за персональними зверненнями на вебресурсах: Pidtrimka.online, Qui.help, 
«Розкажи мені» та ін.

Вебплатформа надання психологічної підтримки населенню «Розкажи мені»
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Науковими працівниками Українського науково-методичного центру прак-
тичної психології і соціальної роботи:

— надано психологічну допомогу та підтримку:

• дорослим та підліткам, які знаходяться у кризовому стані у зв’язку з військо-
вими діями на території України;

• особам, які перебували в «зеленому» коридорі під час евакуації;

• біженцям, які знаходяться на території залізничного вокзалу м. Львова (во-
лонтерська діяльність);

• біженцям, які знаходяться за кордоном (допомога у пошуках волонтерів-
психологів, житла, роботи тощо);

• пораненим (гостра реакція на бойовий стрес), які знаходяться в психіатрич-
ному відділенні лікарні м. Миколаєва;

• бійцям тероборони в умовах війни;

• особам, які знаходяться в обмежених умовах;

• особам на підприємствах в умовах війни;

• жінкам і дітям військовослужбовців ЗСУ, які загинули на війні;

— організовано роботу телефону психологічного кризового консультування 
для населення України (https://bit.ly/36FskUA);

— здійснюється системний науково-методичний супровід організації та прове-
дення методичних онлайн коворкінгів «Психологічна підтримка та допомога 
під час війни» для фахівців психологічної служби системи освіти;

— підготовлено методичний комплекс технік, алгоритмів дій, психоедукацій-
них плакатів для використання в системі надання первинної психологічної 
допомоги дітям і дорослим;

— організовано роботу щодо координації діяльності психологів системи освіти 
та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з надання 
соціально-психологічної допомоги населенню.

Мобілізовані і згуртовані війною вчені і наукові колективи НАПН України 
докладають всіх зусиль для наближення перемоги, швидкого відновлення країни.
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В І Д Д І Л Е Н Н Я   Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Р О З Д І Л   4 . 
В І Д Д І Л Е Н Н Я   Ф І Л О С О Ф І Ї   О С В І Т И , 
З А Г А Л Ь Н О Ї   Т А   Д О Ш К І Л Ь Н О Ї 
П Е Д А Г О Г І К И

Академік-секретар Відділення — Світлана Олександрівна Сисоєва, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.

Вчений секретар Відділення — Титаренко Інна Олегівна, кандидат педагогіч-
них наук, доцент.

Академіки-секретарі Відділення О.В. Сухомлинська (1995-2017 рр.) і  
С.О. Сисоєва (з березня 2017 р.)

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки (до січ-
ня 2022 р. — Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, до листопада 
2008 р. — Відділення теорії та історії педагогіки) створено рішенням загальних 
зборів АПН України 18 листопада 1992 р., його керівником обрано дійсн. чл. (акад.) 
НАПН України, докт. пед. наук, проф. В.М. Мадзігона. 22 роки (з березня 1995 р. 
до березня 2017 р.) Відділення очолювала дійсн. чл. (акад.) НАПН України, докт. 
пед. наук, проф. О.В. Сухомлинська. Понад 20 років вченим секретарем Відділення 
був докт. пед. наук, проф. Г.П. Пустовіт. У березні 2017 р. керівником Відділення 
обрано дійсн. чл. (акад.) НАПН України, докт. пед. наук, проф. С.О. Сисоєву.
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Нині членами Відділення є 12 дійсних членів (академіків), 18 членів-корес-
пондентів, 3 іноземні члени, 3 почесні доктори та почесний академік НАПН Украї-
ни. До відання Відділення віднесено: Інститут проблем виховання НАПН України, 
чотири відділи Інституту педагогіки НАПН України (історії та філософії освіти, 
порівняльної педагогіки, інновацій та стратегій розвитку освіти, економіки та 
управління загальною середньою освітою), Державна науково-педагогічна біблі-
отека України імені В.О. Сухомлинського, а також установи, що діють на засадах 
самофінансування, — Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки і 
соціальної роботи (спільно з Луганським національним університетом імені Тара-
са Шевченка), Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти і виховання 
учнівської та студентської молоді (спільно з Тернопільським національним педа-
гогічним університетом імені Володимира Гнатюка) та Науково-дослідний центр 
педагогічного краєзнавства (спільно з Уманським державним педагогічним універ-
ситетом імені Павла Тичини).

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки 
НАПН України, 2019 р.

Упродовж 30 років члени та співробітники наукових установ Відділення бра-
ли активну участь у формуванні нової освітньої політики незалежної України, 
готуючи пропозиції до проєктів законів України «Про дошкільну освіту», «Про 
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», а також до державних 
програм: Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, Національної програ-
ми «Реформування системи державної опіки над дітьми», Державної програми 
«Українська родина», Державної цільової соціальної програми «Молодь Укра-
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їни» на 2009-2015 роки, Державної програми подолання дитячої безпритуль-
ності і бездоглядності на 2006-2010 роки, Державної програми «Репродуктивне 
здоров’я», Державної програми розвитку позашкільної освіти на 2008-2014 роки 
та до 2016 року, «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в 
Україні» (2012 р.).

Важливим у роботі Відділення було розроблення Концепції позашкіль-
ної освіти і виховання (1997 р.), Концепції фізичного виховання в системі осві-
ти України (2002 р.), Концепції загальної мистецької освіти (2002 р.), Концепції 
«Рівний рівному» (2002 р.), Концепції превентивного виховання дітей і молоді 
(2002 р.), Концепції загальної середньої освіти з фізичної культури у 12-річній 
школі (2003 р.), Концепції громадянського виховання особистості в умовах роз-
витку української державності (2004 р.), Концепції художньо-естетичного вихо-
вання учнів у загальноосвітніх закладах (2004 р.), Концепції змісту навчальних 
курсів духовно-етичного спрямування (2006 р.), Основних орієнтирів виховання 
учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (2008 р.), Концеп-
ції профілактики дитячої бездоглядності в умовах великого міста (2009 р.), Кон-
цепції і програми з патріотичного, громадянського та гуманістичного виховання 
школярів (2009 р.), Концепції профілактики девіантної поведінки школярів в умо-
вах соціокультурного середовища (2010 р.), Концепції виховання толерантності 
неповнолітніх (2010 р.), Концепції профільного навчання у старшій школі (2013 р.), 
Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання з позбавленням волі 
на певний строк (2015 р.), Концепції середньої загальноосвітньої школи (2016 р.), 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2016 р.) та за-
ходів щодо її реалізації, Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого гро-
мадського руху в Україні (2018 р.), Концепції освіти дітей раннього та дошкільного 
віку (2020 р.); Концепції виховання дітей та молоді у цифровому просторі (2021 р.); 
Пропозицій НАПН України до розділів Плану дій щодо реалізації «Стратегії на-
ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

Згідно із Стратегією розвитку Національної академії педагогічних наук 
України на 2016-2022 рр. та Пріоритетними напрямами (тематикою) наукових 
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної 
академії педагогічних наук України на 2018-2022 рр., а також на 2022-2026 рр., 
науково-організаційну і науково-методичну діяльність Відділення спрямовано 
на виконання актуальних для педагогічної теорії та освітньо-виховної практики  
теоретико-методологічних, науково-методичних і прикладних завдань реформу-
вання національної системи освіти відповідно до законів України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову пе-
редвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»; 
положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загаль-
ної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р; Державної ці-
льової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 рр., програм спільної 
діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 рр. та на 2021-2023 рр., 
«Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді на 2016-2020 рр.», «Заходів Національної академії педагогічних наук 
України з виконання Державної цільової соціальної програми національно-патрі-
отичного виховання на 2016-2020 рр.» та інших нормативно-правових актів і рі-
шень, ухвалених Президією та загальними зборами НАПН України.
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6 вересня 2018 р. в день 90-річчя від дня народження Миколи Дмитровича Яр-
маченка — першого президента НАПН України, дійсн. чл. (акад.), докт. пед. наук, 
проф., колишнього багаторічного директора Інституту педагогіки, відомого вче-
ного й вихователя плеяди українських науковців-педагогів — відбулося відкриття 
Науково-інформаційного центру НАПН України.

Відкриття Науково-інформаційного центру НАПН України, 2018 р.

Науково-інформаційний центр НАПН України  
об’єднує науковців і освітян-практиків, 2020 р.
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За ініціативою Відділення у 2018 р. засно-
вано науковий журнал (щорічник) Національної 
академії педагогічних наук України «Education: 
Modern Discourses (Освіта: Сучасні дискурси)», 
який у 2021 р. увійшов до переліку фахових на-
укових видань України категорії «Б». Журнал 
видається англійською мовою. До наукової ради 
журналу входять провідні вчені НАПН України 
і країн зарубіжжя — КНР, Республіки Поль-
ща, Румунії, США тощо. Щорічник адресовано 
дослідникам, керівникам закладів освіти, ви-
кладачам, аспірантам та студентам закладів ви-
щої освіти, зокрема педагогічних, розробникам 
освітньої політики, широкій громадськості, 
освітянам зарубіжжя.

За активної участі вчених Відділення та 
його координації опубліковано два видання 
«Енциклопедії освіти». Перше — у 2008 р., дру-
ге — істотно оновлене та доповнене відповідно 
до тих змін, які відбувалися в освіті впродовж 
останніх років, — у 2021 р. «Енциклопедія осві-
ти» — довідниково-аналітична праця, в якій роз-
міщено понад 1500 статей із проблем історії, те-
орії і практики української освіти, представлено 
поняттєво-термінологічні засади педагогічної й 
психологічної наук; сучасні освітні парадигми 
та концепції; освітній процес у закладах освіти 
різних рівнів і типів, особливості зарубіжних 
систем освіти; персоніфіковану інформацію про 
педагогів і громадських діячів, які сприяли роз-
витку освіти в Україні; інформацію про суміж-
ні галузі науки, що мають вагоме значення для 
становлення інноваційної людини, формування 
конкурентоспроможного людського капіталу.

Праця адресована вченим, вчителям, ви-
кладачам, вихователям закладів освіти різних 
рівнів, психологам, соціальним працівникам, 
управлінцям, здобувачам освіти, батькам, ши-
рокому загалу українського суспільства, між-
народної спільноти, української діаспори, які 
цікавляться й опікуються питаннями навчання, 
виховання і розвитку особистості.

У травні 2021 р. з метою об’єднання зусиль науковців і практиків з досліджен-
ня актуальних проблем (філософських, теоретико-методологічних, практичних) 
розвитку цифрової освіти і педагогіки в Україні відповідно до завдань державної 
політики, Національної економічної стратегії на період до 2030 р. при Відділенні 
утворено консультативно-дорадчу раду з цифрової освіти і педагогіки.

Журнал «Education: Modern 
Discourses (Освіта: Сучасні 

дискурси)»

Видання «Енциклопедія освіти»



156

Соціально значущими результатами наукових досліджень, що виконувались 
у Відділенні, стали:

— Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні, спря-
мована на засвоєння ними культурно-історичної спадщини поколінь у кон-
тексті сучасних глобалізаційних тенденцій;

— Програма розвитку і виховання дитини раннього віку «Зернятко» та її ме-
тодичне забезпечення, яке розкриває процес формування дитини перших 
трьох років життя в умовах сімейного й суспільного виховання через визна-
ння цінності її особистості;

— Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», побудована 
з урахуванням вікових особливостей розвитку дитини на основі виокремлен-
ня провідної діяльності та новоутворень у її свідомості, висвітлення специфі-
ки розвитку дошкільника в різних соціальних закладах;

— державні стандарти освітніх галузей «Мистецтво», «Основи здоров’я і фі-
зична культура», змісту екологічної освіти у початковій та базовій середній 
школі, а також галузеві стандарти із спеціальностей «Державне управління» 
і «Педагогічна освіта» та науково-методичні комплекси і засоби діагностики 
якості засвоєння майбутніми магістрами відповідних освітньо-професійних 
програм, реалізованих у закладах вищої освіти.

Вчені Відділення брали активну участь у підготовці інших знакових видань 
академії: «Білої книги національної освіти України» (2009 р.), «Національної до-
повіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» (до 20-річчя незалежності 
України), «Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Укра-
їні» (до 25-річчя незалежності України), «Національної доповіді про стан і пер-
спективи розвитку освіти в Україні» (до 30-річчя незалежності України).

До найвагоміших наукових результатів Відділення, що вплинули на ефектив-
ність і якість освітньої практики в Україні та знайшли широке застосування в за-
кладах освіти всіх рівнів, належать:

— здійснений уперше в історії вітчизняної суспільствознавчої думки аналіз 
концепту людиноцентризму і як нової якості філософського розуміння лю-
дини, який дав змогу на основі поглибленого вивчення сучасних досягнень 
інформаційних технологій та різних галузей науки показати актуальність 
філософії людиноцентризму в пошуку відповідей на виклики сучасного 
глобального світу, і як провідної філософської ідеї організації та діяльнос-
ті усіх ланок освіти; розкриття сутності провідних детермінант дитиноцен-
тризму через характеристику концептуальних засад педагогічних впливів 
на особистість з метою максимального розвитку її творчих можливостей 
(акад. В.Г. Кремень); дослідження сучасного етапу розвитку інституту осві-
ти в контексті синергетичного підходу, на основі якого формується новий 
стиль мислення і знання; обґрунтування перспективних напрямів міждисци-
плінарних досліджень, зокрема спрямованих на розроблення світоглядних, 
парадигмальних засад побудови і функціонування освітнього простору як 
важливого структурного складника соціуму; розроблення філософії сучас-
ної освіти на основі визнання пріоритету індивідуального духовного розви-
тку творчої, соціально активної, самодостатньої особистості, націленої на 
інноваційну діяльність. За результатами дослідження опубліковано моно-
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графії: «Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум», «Філософія 
людиноцентризму в освітньому просторі», «Синергетика в освіті: контекст 
людиноцентризму»; підручники: «Філософія: мислителі, ідеї, концепції», 
«Філософія: Логос, Софія, Розум», «Філософія: Історія, суспільство, осві-
та» для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, «Filozofi a 
Edukacji», «Filozofi a antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni» (Польща) 
(акад. В.Г. Кремень). Широке застосування в освітній практиці знайшли ба-
зовий підручник «Педагогіка» для студентів закладів вищої освіти, посібник 
«Світ знання: людина, наука, освіта» (акад. В.Г. Кремень), які відображають 
результати здійснених досліджень;

— міждисциплінарний напрям інтегрованого дослідження сфери освіти та 
системного психолого-педагогічного знання з філософсько-культурологіч-
ними і духовно-моральними засадами в системі управлінських, дидактич-
них, виховних компонентів, спрямованих на творчий розвиток особистості; 
обґрунтування освітологічних засад підготовки експертів у галузі освіти 
(акад. В.О. Огнев’юк). За результатами дослідження опубліковано навчаль-
ний посібник «Філософія освіти: хрестоматія» для студентів закладів вищої 
освіти (акад. В.О. Огнев’юк); експериментально апробовано та впроваджено 
міждисциплінарну навчальну програму «Експертна діяльність у забезпеченні 
якості освіти», що дало змогу довести необхідність підготовки експертів для 
сфери освіти; опубліковано та впроваджено навчально-методичний комп-
лекс «Освітологія» у 4-х книгах (академіки В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва), 
монографію «Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури», навчальні 
посібники «Теорія і практика вищої освіти», «Розвиток дослідницької ком-
петентності викладачів вищої школи», навчальні програми «Освітня програ-
ма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу універси-
тету» та «Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти», що 
сприяло реалізації програм розвитку дослідницької компетентності майбут-
ніх магістрів, здобувачів наукового ступеня Ph.D, викладачів університету на 
засадах освітології (акад. С.О. Сисоєва);

— розкриття історичного розвитку педагогічної науки, що охоплює дві 
взаємопов’язані підсистеми: наукознавчий аспект (розвиток теоретико-ме-
тодологічних проблем педагогіки) та історію освітніх практик (вивчення 
освітніх явищ і процесів у їх історичному розвитку); актуалізація питань мо-
рального виховання молоді через републікацію праць В.О. Сухомлинського, 
присвячених цій тематиці, для їх творчого впровадження у сучасний освітній 
процес закладів освіти різних рівнів; класифікація, систематизація, диферен-
ціація різних текстів і контекстів В.О. Сухомлинського з метою їх наближен-
ня до актуальних питань життєдіяльності дитини та шкільної педагогіки. За 
результатами цієї наукової діяльності опубліковано: навчальний посібник 
для студентів закладів вищої освіти «Українська педагогіка в персоналіях: 
у 2 кн.» (за ред. акад. О.В. Сухомлинської), хрестоматію «Маловідомі пер-
шоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ — ХХ ст.») (за ред. 
акад. О.В. Сухомлинської), книги: «Етюди про В.О. Сухомлинського. Педа-
гогічні апокрифи», «Серце віддаю дітям» (автентичний текст книги, яким 
його написав В.О. Сухомлинський), «Василь Сухомлинський. Я розповім вам 
казку. Філософія для дітей» (акад. О.В. Сухомлинська);
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— визначення й запровадження інноваційних підходів до підвищення ефектив-
ності управління закладами освіти, в яких особливо інтенсивно впродовж 
останніх років відбуваються різні зміни. Дослідження механізмів прогнозу-
вання й моніторингу діяльності закладів освіти через цілепокладання, інно-
ватику, цілісний і системний підходи до реформування діяльності закладів 
освіти, напрями оновлення системи освіти й розроблення ефективних засо-
бів її інтеграції в європейський і світовий освітні простори. Апробовано та 
впроваджено в практику критерії й механізми результативного та ефектив-
ного управління якістю викладання у вищій школі в умовах модернізації осві-
ти (академіки В.І. Луговий, В.І. Бондар);

— вивчення й систематизація внеску видатних українських діячів культури у 
розвиток української національної освіти через накладання української 
національної ідеї на розвиток культури, трансформацію наукової думки 
та освіти. Аналіз і систематизація педагогічних ідей Г.С. Сковороди (акад. 
І.Ф. Прокопенко). Виокремлення й розкриття потенціалу української куль-
тури й освіти в розбудові українського та загальноєвропейського культур-
ного простору. Результатом наукового пошуку є: публікація авторської ен-
циклопедії «Михайло Грушевський у Москві», що завершила трилогію про 
перебування видатних українців Т. Шевченка, М. Гоголя, М. Грушевського 
в Москві. Ці праці мають велике практичне значення для сучасного іннова-
ційного національно-державного будівництва в Україні та її громадсько-по-
літичного життя. Результатом наукових пошуків також стала організація і 
проведення прямих ефірів на радіоканалі «Культура» про життя і творчість 
Т. Шевченка, М. Грушевського, М. Максимовича, М. Щепкіна (академіки 
В.Ю. Мельниченко, О.О. Рафальський);

— дослідження актуальної ретроспективної тематики становлення та розви-
тку педагогічної науки та освітньої практики в руслі інтелектуальної історії, 
мікроісторії, регіоналістики на засадах інтердисциплінарності; освітнього 
мегафеномену індивідуалізації й диференціації в освітньому процесі шко-
ли України, що сприяє реалізації інноваційної концепції Нової української 
школи, поєднанню інноваційного з історичним досвідом української осві-
ти. Результатами виконання науково-дослідної роботи стали: монографія 
«Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ — перша 
третина ХХ ст.)», електронний посібник «Нариси з історії розвитку дифе-
ренційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 
30-х — 80-ті рр. ХХ ст.)» (відділ історії педагогіки Інституту педагогіки 
НАПН України, керівник — член-кор. Н.П. Дічек);

— обґрунтування теоретико-методологічних засад цілісного розвитку сучасної 
педагогічної науки, її виходу на якісно новий методологічний рівень відпо-
відно до світових та європейських тенденцій; підготовка інноваційних роз-
робок з аналізу розвитку освіти в зарубіжних країнах у межах педагогічної 
компаративістики, зокрема: ідей і напрямів стандартизації освіти, її модер-
нізації на компетентнісних засадах; технології ефективного моніторингу 
якості освіти, зокрема шкільної; оцінювання навчальних досягнень учнів, 
формування демократичних цінностей у молодого покоління. За результа-
тами дослідження опубліковані: монографія «Зміст шкільної освіти в краї-
нах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ — початок 
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ХХІ ст.)», хрестоматія «Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири 
українських компаративістів». Практичне значення має організація і прове-
дення щорічного всеукраїнського семінару-практикуму «Педагогічна ком-
паративістика» (відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України, керівник — член-кор. О.І. Локшина);

— комплексний аналіз феномену дитячої субкультури в соціогенезі: ґендерний 
дискурс; обґрунтування соціально-педагогічних механізмів впливу на стате-
ву свідомість учнівської та студентської молоді з метою гармонізації її осо-
бистісного, професійного та громадянського зростання (акад. В.П. Кравець). 
Виокремлення й характеристика чинників і закономірностей соціалізації ді-
тей і молоді в широкому середовищному вимірі, що має важливе значення для 
розроблення інноваційних виховних проєктів і стратегій, метою яких є фор-
мування інноваційної особистості в усіх періодах свого зростання й розви-
тку від дошкільника до дорослої людини; розгляд у системній і комплексній 
соціальній взаємодії, спрямованих на подолання сучасних викликів і загроз, 
традиційних методик і методів, їх множинності й інноваційності; удоскона-
лення складників освітнього процесу в закладах освіти різних рівнів відпо-
відно до ціннісних вимірів освіти, морально-етичних парадигм. Значну увагу 
приділено розробленню інноваційних технологій профілактики девіантної 
поведінки, збереження здоров’я дітей і молоді, дитячої бездоглядності (ака-
деміки І.Д. Бех, В.Г. Кузь, члени-кор. А.М. Бойко, В.Г. Бутенко, Г.В. Тере-
щук, В.М. Хайруліна). Практичного значення набули успішно впроваджені в 
практику закладів вищої освіти підручники «Виховання особистості» (акад. 
І.Д. Бех), «Педагогіка» (акад. В.П. Кравець), навчальна програма «Іннова-
ційна парадигма освіти і виховання» для підготовки магістрів (член-кор. 
А.М. Бойко);

— експериментальна апробація технологій виховання студентів, підготовки 
майбутніх учителів до виховної роботи в закладах загальної середньої освіти 
за умови застосування різних варіантів модульної організації навчально-піз-
навальної і практичної діяльності студентів у сучасних умовах модернізації 
національної системи освіти (акад. І.Ф. Прокопенко, члени-кор. В.І. Євдо-
кімов, В.І. Лозова, Г.В. Троцко); розроблення й упровадження в практику 
теоретико-прикладних засад зовнішнього незалежного оцінювання, запро-
вадження критеріального підходу до результатів зовнішнього незалежного 
тестування за умови ефективного використання інтелектуальних та органі-
заційних можливостей регіонального центру оцінювання якості освіти для 
моніторингових досліджень (член-кор. О.Л. Сидоренко). За результатами 
дослідження опубліковані: навчальні посібники «Основи економічної те-
орії» для студентів неекономічних спеціальностей закладів вищої освіти 
(акад. І.Ф. Прокопенко), «Хрестоматія з педагогіки вищої школи» (члени-
кор. В.І. Лозова, Г.В. Троцко) та низка методичних рекомендацій з організа-
ції освітнього процесу у закладах вищої освіти та оцінювання якості освіти.

До найбільш вагомих наукових і соціально значущих результатів досліджень 
останнього часу, отриманих вченими Відділення в умовах інноваційного реформу-
вання освіти України, слід віднести наступні.
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За напрямом «Філософія освіти в системі соціогуманітарного знання» (ака-
деміки В.Г. Кремень, В.О. Огнев’юк, В.Ю. Мельниченко, О.О. Рафальський, члени-
кор. В.О. Балух, М.Д. Култаєва, В.В. Ільїн, Є.М. Суліма, Б.Б. Буяк):

— обґрунтування філософських засад формування нових підходів до розви-
тку людини та процесу її взаємодії із синергією сучасного знання в умовах 
принципово нових способів передавання й поширення знань; досліджен-
ня феномену мислення як запоруки творчої діяльності та «вбудови» інди-
віда в культуру й систему знань; виявлення основних способів мислення як 
інтерсуб’єктивної діяльності (діалог, гра й розуміння) в контексті наукового 
пізнання й продуктивного розвитку освіти;

— здійснення філософського аналізу впливу знання на процес формування 
нових антропологічних образів людини в розрізі досягнень науки та інно-
ваційних технологій, характеристика сучасної антропологічної ситуації в 
контексті дигітальної культури; обґрунтування положення, що дигітальна 
революція як процес розширення можливостей інформаційно-цифрової ре-
альності породжує Homo digitalis — людину цифрову, а формування й роз-
виток цифрової компетентності учнів у школі, опанування новітніми практи-
ками, технологіями та методиками на засадах інноваційних освітніх підходів 
є безпосереднім фактором внутрішньо-освітянського та зовнішньо-контек-
стуального впливу на якість освіти і забезпечення реалізації національної 
освітньої політики;

— обґрунтування принципів людиноцентризму й дитиноцентризму як основи 
інклюзивної освіти, що забезпечує ефективність медико-соціальної реабілі-
тації та успішність інтеграції в суспільство дітей та дорослих з особливими 
освітніми потребами; визначення домінантних факторів у цивілізаційному 
розвитку України в історичній ретроспективі;

— розширення предметного поля загальної педагогіки на засадах освітології 
за рахунок досліджень освітніх об’єктів і явищ з «жорстким» та широким 
типом міждисциплінарності;

— дослідження на засадах освітології взаємозв’язку університетів з ринком 
праці та відповідності університетської освіти запитам роботодавців, під-
ходів до подолання ймовірного розриву між вищою освітою та потребами 
економіки за рахунок формування компетентностей, необхідних для прак-
тичної діяльності;

— визначення виховного потенціалу філософської педагогіки як підґрунтя ду-
ховного розвитку українського народу; виокремлення національно-духо-
вних смислів Шевченкового Щоденника, покладених в основу нової наукової 
історико-літературної бази викладання гуманітарних дисциплін у всіх закла-
дах освіти;

— формулювання основних принципів розвитку сучасного інформаційного сві-
ту, ознакою якого є цифровізація, візуалізація, віртуалізація всіх аспектів 
життя; розроблення програми «Філософія для дітей», спрямованої на роз-
виток критичного мислення в умовах інформаційно-цифрової реальності, 
практичних рекомендацій щодо модернізації методів і форм викладання фі-
лософії в умовах цифровізації освіти.
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За напрямом «Методологія освіти» (академіки С.О. Сисоєва, Ю.Б. Кузнецов, 
член-кор. А.М. Бойко):

— дослідження культурологічних проблем розвитку людини в умовах суспіль-
ства знань, реалізації світоглядних концепцій, за якими створюються пара-
дигмальні засади побудови і функціонування національної системи освіти;

— розроблення методики міждисциплінарних досліджень у галузі професійної 
педагогіки, апробованої в ході підготовки науково-педагогічних кадрів ви-
щої кваліфікації;

— визначення нормативно-методологічних завдань порівняльного досліджен-
ня в галузі освіти;

— обґрунтування трирівневої моделі підготовки експертів у галузі освіти на за-
садах освітології; розширення й поглиблення змісту освітньої програми під-
готовки експертів у галузі освіти з урахуванням результатів виконання про-
єкту Еразмус+: Жан Моне «Якість вищої освіти та експертний супровід її 
забезпечення: рух України до Європейського Союзу»;

— визначення педагогічних пріоритетів цифровізації освіти (міждисциплінар-
ний рівень досліджень; розроблення цифрової педагогіки, зокрема цифрової 
дидактики; визначення концептуальних засад і технологій виховання дітей 
та молоді у цифровому просторі; окреслення освітніх ризиків цифровізації 
та засобів їх подолання);

— розроблення концепції та положення про інститут педагогічної україністи-
ки, спрямований на виховання молоді на основі здобутків національної укра-
їнської культури;

— розроблення регіонального пілотного проєкту «Розбудова нової україн-
ської школи в гірській місцевості Українських Карпат», який став теоретич-
ною і методичною основою науково-методичного супроводу модернізації 
освітнього процесу в 3-11 класах гірських шкіл на перехідний період (2018-
2027 рр.).

За напрямом «Теорія та історія розвитку української та зарубіжної педа-
гогічної науки» (академіки О.В. Сухомлинська, В.П. Кравець, Я.В. Цехмістер, 
члени-кор. Л.Д. Березівська, Н.С. Побірченко, В.П. Капелюшний, В.М. Хайруліна, 
Н.П. Дічек):

— дослідження тенденцій і закономірностей розвитку історико-педагогічного 
процесу в Україні крізь призму аналізу аналогічних процесів у європейських 
країнах; здійснення багатоаспектної підготовчої роботи щодо внесення 
100-річчя з дня народження Василя Сухомлинського до Календаря пам’ятних 
дат ЮНЕСКО та відзначення дня народження Василя Сухомлинського на 
рівні ЮНЕСКО у 2018 р.;

— узагальнення творчої спадщини В.О. Сухомлинського задля її переосмис-
лення у процесі відродження традицій національної школи при реформуван-
ні освіти в Україні; виокремлення гносеологічних та аксіологічних аспектів 
етичної спадщини Василя Сухомлинського з метою збагачення педагогічної 
свідомості суспільства; опублікування текстів педагога та їх презентація в 
Україні і Китаї під час широкомасштабного відзначення 100-річчя з дня на-
родження Василя Сухомлинського; підготовка та оприлюднення бібліогра-
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фічного покажчика «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя 
від дня народження»;

— організація та проведення комплексу заходів з відзначення 100-річчя від дня 
народження В.О. Сухомлинського;

— класифікація епістолярної спадщини Василя Сухомлинського за різними 
ознаками: науковою, методичною, персоналістичною тощо;

— визначення пріоритетів освітньої політики в країнах ЄС (на прикладах Рес-
публіки Польща, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ір-
ландії, ФРН, США та КНР);

— обґрунтування тенденцій розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та 
Китаї з окресленням перспективного досвіду для України;

— обґрунтування викликів, які визначають характер розвитку середньої освіти 
в європейському та північноамериканському освітніх просторах; аналіз су-
часної політики держав Європи та США у галузі освітніх інновацій на рівні 
загальної середньої освіти; виокремлення інноваційних трендів у системах 
загальної середньої освіти в країнах Європи та США.

За напрямом «Теоретичні й методичні засади виховання та соціалізації 
зростаючої особистості» (академіки В.С. Курило, І.Д. Бех, В.Д. Будак, члени-
кор. В.І. Лозова, В.Г. Бутенко, Г.В. Троцко, Г.В. Терещук):

— системний аналіз сучасного стану та визначення практичних заходів щодо 
виховної роботи у закладах освіти Східного регіону України; формулювання 
завдань виховної роботи відповідно до специфіки соціально-політичної си-
туації в регіоні; визначення сутності та особливостей гібридної війни, специ-
фіки впливу засобів масової інформації Росії на психологічний стан молоді 
окупованих територій;

— створення інноваційного методичного й технологічного забезпечення 
розв’язання виховних і соціально-педагогічних проблем дошкільної, поза-
шкільної та загальної середньої освіти; впровадження тренінгових технологій 
та інших інноваційних форм роботи з національно-патріотичного виховання, 
підтримки дитячого й молодіжного руху; обґрунтування теоретико-дидак-
тичних основ позашкільної освіти, організаційних і психолого-педагогічних 
умов виховання учнів у закладах позашкільної освіти; дослідження феноме-
ну українського батьківства та парадигми батьківської культури як цілісної 
виховної системи;

— розроблення концептуальних засад адаптивного навчання студентів профе-
сії вчителя та способів їх реалізації;

— розроблення Концепції Я-центрованого духовного розвивального вихован-
ня дітей та молоді; методики формування соціально активної особистості, 
патріота й громадянина у закладах вищої освіти, змісту діяльності переміще-
них університетів як нового типу закладів Україні;

— виокремлення особливостей інформаційно-психологічного впливу на укра-
їнську молодь на різних територіях України (тимчасово окупованій, у зоні 
проведення Операції об’єднаних сил, іншій території України) та визначення 
засобів інформаційно-психологічної протидії російській пропаганді задля 
формування соціально активної особистості, патріота й громадянина Укра-
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їни. Розроблення й упровадження технології соціально-педагогічного су-
проводу процесу соціалізації дітей і молоді в умовах війни на сході України, 
освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання 
студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

— визначення особливостей формування патріотизму в умовах викликів ін-
формаційного суспільства, що включають: створення підґрунтя для патріо-
тичного виховання дітей і молоді сходу України (формування психологічної 
стійкості, гнучкості, рефлексії та саморегуляції, ціннісних орієнтацій і уста-
новок з метою захисту від негативного впливу інформації), впровадження на 
цій основі державних програм патріотичного виховання.

За напрямом «Управлінські та технологічні чинники розвитку освіти» 
(акад. В.І. Бондар, члени-кор. О.Л. Сидоренко, В.І. Євдокимов, І.М. Шоробура):

— визначення місця і ролі зовнішнього незалежного оцінювання у розбудові та 
функціонуванні системи забезпечення якості освіти в Україні;

— визначення, наукове обґрунтування та експериментальна перевірка ефек-
тивності наукового супроводу підготовки вчителів до впровадження техно-
логій евристичного навчання;

— дослідження державно-громадського управління освітою як основного на-
пряму демократизації освітньої політики, обґрунтування сучасного стану 
проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці; виявлення й обґрунту-
вання сутнісних характеристик нових підходів і можливостей державно-гро-
мадського управління в системі освіти на сучасному етапі;

— обґрунтування аналогії як філософської та гносеологічної категорії; розро-
блення класифікації видів аналогії та дослідження стану її застосування в 
школі. Розроблення дидактичних засад та виявлення методичних умов під-
готовки вчителя до застосування аналогії в освітньому процесі школи.

Особливої значущості в діяльності Відділення набула проблема національ-
ного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді в сучасних умовах 
нестабільного суспільного життя, окупації українських територій сусідньою дер-
жавою, збройного конфлікту. Пріоритетну увагу в останні роки приділено підго-
товці молоді до захисту Вітчизни, а також розробленню ефективних технологій 
виховання й розвитку особистості молодої людини, зокрема дітей і молоді із соці-
ально незахищених верств населення, «групи ризику», дітей переселенців з тимча-
сово окупованого Криму та зони проведення воєнних дій, а також дітей та молоді з 
особливими потребами. Нові технології та методики знайшли своє застосування в 
різноманітних формах діяльності дітей і молоді, особливо старших підлітків, у за-
кладах загальної середньої, позашкільної і вищої освіти, у самодіяльних дитячих 
об’єднаннях.

Визначено умови військово-патріотичного виховання учнів закладів загаль-
ної середньої освіти, які сприяють підвищенню ефективності виховного процесу в 
цих закладах, закладах позашкільної освіти і військово-патріотичних об’єднаннях 
(Інститут проблем виховання НАПН України). Доведено, що продуктивним є за-
своєння наукових знань з історії рідної школи, місцевості, України; ознайомлення 
молоді з формами військово-патріотичної роботи (туристичні походи, військово-
спортивні ігри, змагання); усвідомлення сутності військово-патріотичного вихо-
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вання; розвиток мотивації здобувати військові професії та бажання проходити 
службу в Збройних Силах України; забезпечення емоційно-ціннісного впливу на 
учнів з метою формування позитивного почуття від участі в іграх «Хортинг-Патрі-
от» і «Сокіл» («Джура»); організація туристичних походів місцями бойової слави, 
проведення тренувань у спортивних секціях з хортингу з метою реалізації своїх 
особистісних якостей під час спортивних змагань. На прикладі діяльності окремих 
шкіл сільської місцевості гірських районів України теоретично обґрунтовано, роз-
роблено й запроваджено в практику авторську інноваційну дидактично-методич-
ну модель сучасної сільської школи (Гуцульський регіон) і модель особистісного 
розвитку дитини на засадах духовно-моральної культури українського народу. 
Опубліковано посібник «Люблю тебе, Гуцульщино!» та електронний посібник 
«Національно-патріотичне виховання дітей і молоді на засадах етнопедагогіки».

За результатами державної атестації наукових установ (2021 р.) Інсти-
тут проблем виховання НАПН України (директор — акад. І.Д. Бех) віднесено до 
ІІ класифікаційної групи та атестовано строком на 3 роки. Найвагомішими науко-
вими результатами вчених інституту слід вважати:

— створення Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадсько-
го руху в Україні (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
11 квітня 2018 р. № 281-р);

— експериментальне впровадження програми «Нова українська школа у по-
ступі до цінностей» у співпраці з державною науковою установою «Інститут 
модернізації змісту освіти» МОН України (наказ МОН України від 18 берез-
ня 2019 р. № 369);

— участь у робочих групах МОН України з розроблення:

• Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної 
освіти) (О.Д. Рейпольська, Н.В. Гавриш, наказ МОН України від 31 липня 
2020 р. № 993), який затверджено 12 січня 2021 р. [1];

• Державного стандарту базової середньої освіти та Державного стандарту 
початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питан-
ня державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30 вересня 
2020 р. № 898) [25];

— організацію та проведення разом з МОН України та підкомітетом з питань 
раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України 
з питань освіти, науки та інновацій Всеукраїнського тижня працівників до-
шкільної освіти;

— створення програмного та навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу у закладах дошкільної освіти «Впевнений старт» для дітей середньо-
го дошкільного віку;

— участь вчених інституту у робочих групах з розроблення модельних навчаль-
них програм на основі нового Державного стандарту базової середньої осві-
ти («Мистецтво. 5-6 класи» [22]; «Фізична культура. 5-6 класи»);

— розроблення типової освітньої програми для 1-2 класів Нової української 
школи освітньої галузі «Мистецтво» (у межах Державного стандарту почат-
кової освіти і Типової освітньої програми початкової освіти).
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Вагоме місце в інноваційній діяльності Відділення посідає Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (директор — член.-кор. 
Л.Д. Березівська) — науково-дослідна установа, національне галузеве книгосхо-
вище, всеукраїнський науково-інформаційний, координаційний і науково-мето-
дичний центр бібліотек освітянської галузі. Наукові результати НАПН України 
постійно презентуються бібліотекою на виставках «Сучасні заклади освіти», «Ін-
новатика в сучасній освіті», оприлюднюються на її вебпорталі, в Електронній бі-
бліотеці НАПН України та в міжнародному репозитарії електронних публікацій з 
бібліотечних та інформаційних наук E-Lis, Google Scholar, системі Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського «Бібліометрика української науки». 
Новітніми розробками бібліотеки є: науково-педагогічна електронна бібліотека; 
віртуальний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України 
та світу»; Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї-
ни імені В.О. Сухомлинського на 2017-2026 роки; науково-педагогічний лекторій 
«Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки»; методичні 
рекомендації «Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи» 
(2017 р.); інновації в роботі з електронними виданнями щодо комплектування елек-
тронними ресурсами бібліотечного фонду; упровадження вебтехнологій в обслу-
говуванні користувачів.

За результатами державної атестації наукових установ (2021 р.) бібліотеку 
віднесено до І класифікаційної групи та атестовано строком на 5 років.

До найважливіших наукових результатів вчених бібліотеки слід віднести:

— створення теоретичного інструментарію вивчення процесів відображення 
розвитку національної освіти в різні історичні періоди у друкованих та елек-
тронних виданнях;

— здобуття нових історико-педагогічних знань про реформування загальної 
середньої освіти в Україні крізь призму джерелознавства;

— забезпечення розвитку сухомлиністики як важливого напряму в педагогіці;

— формування засад науково-інформаційного супроводу освітянської галузі в 
умовах євроінтеграційних і глобалізаційних процесів;

— підготовку й упровадження цілісної системи бібліографічних видань у тра-
диційній та електронній формах;

— визначення основних напрямів створення галузевих інформаційних ресурсів;

— вдосконалення організаційно-технологічних засад функціонування бази 
знань «Вчені НАПН України»;

— розроблення методичних рекомендацій з національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді засобами освітянської бібліотеки;

— реалізацію концепції віртуальних читальних залів Фонду В.О. Сухомлин-
ського;

— проведення бібліометричного моніторингу вітчизняної педагогічної науки;

— створення науково-методичного забезпечення мережі освітянських бібліо-
тек (понад 15 тис.), зокрема науково-методичного супровду упровадження 
УДК (наказ МОН України від 26 червня 2017 р. № 929);
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— цілісний аналіз першоджерел та історіографічних праць щодо реформування 
загальної середньої освіти України в ХХ ст.;

— характеристику крізь призму джерелознавства документів концептуально-
го характеру (концепції, програми, доктрини, стратегії) з реформування за-
гальної середньої освіти в незалежній Україні;

— створення нових сторінок електронного ресурсу «Видатні педагоги України 
та світу» (17) [7];

— визначення основних напрямів створення галузевих інформаційних ресурсів 
у контексті зміни підходів до їх продукування, збереження та ретрансляції;

— формування галузевого інформаційного ресурсу (доступні через вебпортал 
бази даних та цифровий контент рідкісних видань, електронна науково-пе-
дагогічна бібліотека; ресурс «Бібліотека Нової української школи» (https://
bit.ly/3nhndif) тощо);

— обґрунтування і надання віддаленого доступу до міжнародних інформацій-
них ресурсів (EBSCO, Web of Science, Scopus та ін.);

— визначення науково-методичних засад діяльності освітянських бібліотек 
щодо забезпечення інформаційних потреб користувачів;

— створення комплексу виробничо-практичної продукції для науково-інфор-
маційного забезпечення освіти й розвитку педагогічної науки;

— проведення науково-практичних, виставково-експозиційних, культурно-
освітніх заходів;

— збереження, вивчення та популяризацію наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання України;

— поповнення науково-педагогічної електронної бібліотеки;

— реалізацію проєкту «Бібліометрика педагогічної науки»;

— впровадження нових форм науково-методичного забезпечення діяльності 
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;

— проведення комплексу заходів (255) з питань інформаційного забезпечення 
сфери освіти, книгознавства, історії освіти, сухомлиністики, зокрема від-
значення під егідою ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження В.О. Сухом-
линського (2018 р., близько 100 заходів), розгортання музейної експозиції 
«ДНПБ: історія і сучасність» (2018 р.);

— забезпечення розвитку галузевого інформаційного ресурсу, зокрема комп-
лектування й зберігання фонду (майже 600 тис. документів) та функціонуван-
ня вебпорталу ДНПБ (http://dnpb.gov.ua/ua/) (електронний каталог, «Біблі-
отека Нової української школи», «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19», 
база даних «Рідкісні книги» та ін.);

— проведення роботи з науковим об’єктом «Документи педагогіко-психологіч-
ного та історико-культурного напряму 19-20 ст. (1850-1917 рр.)», що стано-
вить національне надбання України (оцифровано 123 прим., мікрофільмова-
но 22 прим.);

— забезпечення науково-методичного супроводу мережі освітянських біблі-
отек (понад 15 тис.): сформовано електронний ресурс, надано консульта-
тивно-методичну допомогу та організовано заходи з підвищення фахового 
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рівня працівників освітянських бібліотек, у практику їх роботи впроваджено 
УДК (наказ МОН України від 26 червня 2017 р. № 929);

— створення аналітичного огляду з проблем освіти, результатів наукової діяль-
ності установ НАПН України;

— організацію 357 книжкових та інших виставок;

— участь у реалізації Програми спільної діяльності МОН України та НАПН 
України (щорічні бібліотечні секції в рамках Всеукраїнських педагогічних 
читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю», всеукраїнські кон-
курси «Шкільна бібліотека» й місячники шкільних бібліотек) і Програми 
спільної діяльності НАН України та НАПН України;

— забезпечення відкриття пункту європейської інформації за підтримки про-
грами ЄС Еразмус+ (бібліотеку зареєстровано в електронній базі порталу 
учасників Програм ЄС).

Чотири віднесені до Відділення відділи Інституту педагогіки НАПН України 
зробили значний внесок у педагогічну теорію і освітню практику. Серед найваго-
міших наукових результатів працівників відділу історії та філософії освіти (керів-
ник — член-кор. Н.П. Дічек) є:

— виявлення закономірностей розвитку вітчизняної освіти, диференціації й ін-
дивідуалізації освітнього процесу як результату проголошення євроінтегра-
ційного шляху розвитку української шкільної освіти [29];

— розкриття ієрархії освітніх загальнодержавних і корельованих з ними ло-
кально-галузевих стратегій розвитку шкільної освіти (1991-2017 рр.) на 
міждисцсплінарному рівні (на основі поєднання історико-педагогічного та 
філософсько-освітнього підходів до осмислення реформаційних процесів у 
середній освіті).

Ураховуючи трансформаційні процеси в українській освітній і соціогумані-
тарній сфері та необхідність посилення досліджень у галузі філософії освіти, у 
березні 2018 р. відділ історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України реор-
ганізовано у відділ історії та філософії освіти.

Результатами порівняльних досліджень вчених відділу порівняльної педаго-
гіки (керівник — член-кор. О.І. Локшина) є:

— аналіз освітніх трансформацій в умовах глобалізації та європеїзації, які під-
тримують ключові міжнародні організації (ООН, ЮНЕСКО, ОЕСР, ЄС, Рада 
Європи та ін.). Такі трансформації характеризуються пріоритетами підви-
щення якості освіти та забезпечення рівного доступу всіх верств населення 
до освітніх послуг;

— визначення ключових тенденцій розвитку середньої освіти у провідних кра-
їнах світу, до яких віднесено: подовження тривалості обов’язкової освіти за 
рахунок інтеграції дошкільної освіти, підвищення якості, забезпечення рів-
ного доступу до освіти і посилення її інклюзивності, масовизацію та регіо-
налізацію, цифровізацію освіти, трансформацію освіти на компетентнісних 
засадах;

— визначення орієнтирів міжнародних організацій та кращих практик зарубіж-
них країн з протидії викликам пандемії COVID-19;
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— підготовка аналітичної довідки «Відповідь світової спільноти на виклики 
COVID-19 в освіті (лютий — червень 2020 р.)» [8];

— узагальнення зарубіжного досвіду організації освітнього процесу в умовах 
пандемії COVID-19 та визначення напрямів його використання в системі на-
ціональної освіти;

— збагачення методології порівняльної педагогіки новими підходами (визна-
чення хронологічних меж дослідження, генерування системних характерис-
тик трансформацій в освіті країн зарубіжжя, добір та структурування спіль-
них напрямів трансформацій) до застосування методу аналізу тенденцій.

Вагомими науковими результатами діяльності вчених відділу інновацій та 
стратегій розвитку освіти (керівник — канд. пед. наук С.Е. Трубачева) є:

— розроблення та обґрунтування теоретичної моделі прогнозування розвитку 
загальної середньої освіти; прогностичної моделі розвитку системи загаль-
ної середньої освіти; коротко- й середньострокових прогнозів розвитку за-
гальної середньої освіти, що враховують правові, кадрові, фінансові, науко-
во-методичні, освітні, соціальні аспекти цього процесу;

— розроблення емпіричного прогнозу розвитку Нової української школи шля-
хом використання методу екстраполяції поточної інформації, знань про ми-
нуле й теперішнє;

— розроблення та апробування методичних рекомендацій щодо застосуван-
ня методологічного інструментарію для коротко-, середньострокових про-
гнозів розвитку загальної середньої освіти; програми підготовки суб’єктів 
освітньої діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої освіти 
(керівник — канд. пед. наук Д.О. Пузіков);

— розроблення технології проєктування компетентнісно орієнтованого освіт-
нього середовища гімназії;

— удосконалення та розкриття сутності трансформаційних процесів у струк-
турі освітнього середовища гімназії, зокрема висвітлення тенденцій у змін у 
формуванні змістового, технологічного компонентів її освітнього середови-
ща з урахуванням особливостей дистанційного та змішаного навчання;

— визначення організаційно-педагогічних засад проєктування економічно-
го складника освітнього середовища гімназії (керівник — канд. пед. наук 
С.Е. Трубачева) [28; 23].

Вченими розроблено й експериментально апробовано моделі та організацій-
но-педагогічні засади інноваційного розвитку закладу загальної середньої осві-
ти. За результатами дослідження опубліковано монографію «Організаційно-пе-
дагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів», 
навчально-методичний посібник «Теорія і практика діяльності загальноосвітніх 
закладів нового типу в Україні» (відділ інновацій та стратегій розвитку, керів-
ник — канд. пед. наук Д.О. Пузіков).

Найвагомішими науковими результатами вчених відділу економіки та управ-
ління загальною середньою освітою (керівник — канд. пед. наук О.М. Онаць) є:

— обґрунтування теоретичних засад державно-громадського управління ак-
тивними системами в сфері освіти;
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— обґрунтування організаційно-педагогічних засад та економічних умов функ-
ціонування опорних закладів освіти в умовах її децентралізації як центрів 
управління на засадах теорії активних систем (концепція, методологічні на-
укові підходи, принципи, закономірності, умови та чинники, механізми);

— розроблення експериментальної моделі мережевої організації профільного 
навчання в освітньому окрузі сільської місцевості засобом системної органі-
зації профільного навчання в закладах освіти [9];

— виявлення тенденцій децентралізації управління опорними закладами осві-
ти в умовах освітнього округу та об’єднаної територіальної громади, що має 
важливе значення для визначення функцій управління новою українською 
школою;

— обґрунтування концептуальних підходів до функціонування опорних закла-
дів освіти як центрів управління в умовах децентралізації та за чинної норма-
тивно-правової бази розбудови Нової української школи;

— визначення критеріїв оцінювання ефективності державно-громадського 
управління опорними закладами загальної середньої освіти в контексті реа-
лізації Концепції Нової української школи, серед яких: ефективність функ-
ціонування і розвитку підсистем опорного закладу освіти; управлінська ді-
яльність адміністративно-управлінської ланки закладу; результативність 
освітнього процесу в контексті виміру кількісних і якісних показників про-
цесів та за рівнем їх відповідності встановленій системі цілей і завдань;

— визначення тенденцій формування змістового, технологічного компонентів 
освітнього середовища гімназії з урахуванням особливостей дистанційної 
освіти та змішаного навчання;

— визначення основних напрямів розбудови партнерської взаємодії та співпра-
ці суб’єктів освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти з громад-
ськими організаціями, механізмів державно-громадського та державно-при-
ватного партнерства між державою (громадою) та бізнес-підприємницькими 
структурами.

Обґрунтовано інноваційну парадигму інформаційного менеджменту у сфері 
освіти, розроблено першу ліцензійну комп’ютерну програму «Автоматизована сис-
тема управління «Школа» (АСУ) (Л.М. Калініна, С.І. Карп, С.С. Петровський) з отри-
манням свідоцтва про реєстрацію авторського права (відділ економіки та управління 
загальною середньою освітою). Технологію АСУ на всеукраїнському рівні впрова-
джено в практику роботи 10 управлінь освіти і науки та 300 експериментальних шкіл. 
АСУ «Школа» після широкої апробації схвалено до використання МОН України та 
внесено до реєстру навчальних комп’ютерних програм України.

У процесі всеукраїнських експериментів (2000-2016 рр.) обґрунтовано та 
впроваджено на всеукраїнському рівні моделі інноваційного розвитку експе-
риментальних шкіл (державно-громадська взаємодія на інноваційних засадах 
стратегічного менеджменту; державно-громадське партнерство на засадах ін-
формаційного та інноваційного менеджменту; управління громадсько-активною 
школою; управління здоров’язбережувальною діяльністю в колегіумі; державно-
громадське управління ліцеєм на засадах «м’якої» системної методології).
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Важливим напрямом роботи Відділення є наукове керівництво, творча співп-
раця та науковий супровід діяльності науково-дослідних центрів, що функціо-
нують при Відділенні на засадах самофінансування. Науково-експериментальна 
робота з центрами збагачує, урізноманітнює науково-організаційну діяльність та 
надає їй практичного спрямування.

Робота Науково-дослідного центру з проблем гендерної освіти і виховання 
учнівської та студентської молоді (спільно з Тернопільським національним педа-
гогічним університетом імені Володимира Гнатюка, керівник — докт. пед. наук 
О.М. Кікінежді, до 2018 р. — акад. В.П. Кравець) спрямована на розроблення і 
методологічне обґрунтування гендерного підходу та його імплементацію у соціо-
гуманітарний простір «заклад освіти — родина — громада» задля прогностики ви-
рівнювання можливостей самореалізації нової генерації громадян України в умо-
вах євроінтеграції.

Зокрема обґрунтовано шляхи та умови вдосконалення науково-методично-
го супроводу статевої соціалізації дітей та молоді, становлення егалітарної осо-
бистості майбутнього фахівця-педагога. Виявлено ефективні шляхи впроваджен-
ня гендерно-освітніх технологій в освітньо-виховне середовище закладів освіти. 
Здійснено системний аналіз стану сексуальної соціалізації молоді та окреслено 
перспективи розвитку системи підготовки учнівської молоді до сімейного життя 
в Україні. Розроблено та методологічно обґрунтовано модель егалітарної особис-
тості вчителя-професіонала. Розроблено, апробовано та впроваджено ефективні 
гендерно-освітні технології, комплекс інтерактивних методик та програм психо-
лого-педагогічного супроводу зростаючої особистості, формування гендерних 
компетентностей майбутнього фахівця-педагога.

Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства (спільно з Уманським 
державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, керівник — докт. пед. 
наук Н.М. Коляда) здійснював дослідження та теоретичне узагальнення проблем за-
родження і розвитку педагогічного краєзнавства, історії становлення та розвитку 
періодичних видань України в контексті політики соціального виховання, полікуль-
турної освіти в працях українських і зарубіжних учених; лінгводидактичних основ 
розвитку мислення дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Резуль-
тати науково-дослідної роботи співробітників центру висвітлювалися в часописі «Іс-
торико-педагогічний альманах» (головний редактор — акад. О.В. Сухомлинська).

Значну увагу приділено соціально-психологічній реабілітації дітей. Розро-
блено та обґрунтовано систему такої реабілітації дітей та молоді з обмеженнями 
життєдіяльності засобами інклюзивного туризму, визначено її компоненти; роз-
роблено практичний інструментарій впровадження цієї системи; обґрунтовано 
критерії оцінки соціо-природно-ресурсного потенціалу туристичних об’єктів для 
кожного типу захворювань; запропоновано діагностичний інструментарій з ви-
значення ефективності впровадження системи.

Вченими Науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки та со-
ціальної роботи (спільно з Луганським національним університетом імені Тараса 
Шевченка (керівники — докт. пед. наук О.Л. Караман, до 2008 р., докт. пед. наук 
С.Я. Харченко) здійснювались фундаментальні та прикладні дослідження із соці-
альної педагогіки та соціальної роботи, науково-методичний супровід соціальних 
проєктів. Велика увага в роботі центру приділена питанням психологічної реабі-
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літації та соціальної допомоги сім’ям, які потрапили в складні життєві обставини, 
та сім’ям внутрішньо переміщених осіб, а також сім’ям з дітьми, що залишилися на 
окупованій території. Центром здійснювався науково-методичний супровід соці-
альних проєктів: «Зміцнення громад для забезпечення потреб вразливих сімей на 
півночі Луганської області» (за підтримки ЮНІСЕФ) та «Надання кваліфікованих 
соціально-психологічних послуг внутрішньо переміщеним дітям та сім’ям у Старо-
більську та Сєверодонецьку Луганської області» (за підтримки Уряду Японії та 
Програми розвитку ООН в Україні).

До вагомих результатів досліджень центру слід віднести наступне. Уперше на-
уково обґрунтовано теоретичні засади миротворчої діяльності закладу вищої освіти 
в об’єднаних територіальних громадах Сходу України: узагальнено наукові підходи 
до розв’язання проблеми миротворчої діяльності закладу вищої освіти в об’єднаних 
територіальних громадах цієї частини України; визначено сутність конфліктності со-
ціального середовища та миротворчої діяльності закладу вищої освіти в об’єднаних 
територіальних громадах. Розроблено й реалізуються 20 навчальних програм для 
професійної підготовки / підвищення кваліфікації / неформальної освіти педаго-
гічних і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, спрямованих на 
підвищення рівня їх готовності до миротворчої діяльності в об’єднаних територіаль-
них громадах Сходу України освітніми засобами; з педагогічними та науково-педа-
гогічними працівниками закладів освіти апробовано 5 тренінгових програм, орієн-
тованих на формування навичок подолання конфліктних ситуацій мирним шляхом 
та започаткування миротворчих ініціатив, формування критичного мислення осо-
бистості в умовах негативних інформаційно-психологічних впливів, у межах реалі-
зації Проєкту ЄС «Інтенсифікація впливу вчителів Луганської області на процеси 
примирення і встановлення миру» («Intensification of Іnfluence of Teachers of Luhansk 
Regionon on the Processes of Reconciliation and Peace-building»).

Успішно функціонував Науково-методичний центр інноваційних технологій 
виховного процесу НАПН України та Рівненського державного гуманітарного 
університету (2013-2018 рр.), метою діяльності якого було розширення коорди-
нації досліджень у галузі виховання, розроблення та впровадження інноваційних 
виховних технологій, моделей різновекторних інноваційних технологій виховного 
процесу в освітніх установах. Результати науково-дослідної роботи впроваджено 
в освітній процес Рівненського державного гуманітарного університету.

У межах Відділення створено наукові школи: історії педагогіки та освіти 
(акад. О.В. Сухомлинська), дослідження проблем неперервної професійної освіти 
(акад. С.О. Сисоєва), особистісно-орієнтованого виховання (акад. І.Д. Бех), по-
зашкільної освіти і виховання (докт. пед. наук Г.П. Пустовіт), інтегрованої мис-
тецької освіти та художньо-естетичного виховання школярів (докт. пед. наук 
Н.Є. Миропольська), з дослідження проблем технологічної освіти і професійної 
педагогіки (член-кор. Г.В. Терещук), з історичних та компаративних досліджень 
(акад. В.С. Курило), суспільно-культурних та етнорелігійних чинників у контек-
сті євроінтеграційних процесів: світоглядно-ціннісних і практичних вимірів (член-
кор. В.О. Балух), партнерських суб’єкт-суб’єктних відносин педагогів і учнів, до-
рослих і дітей у закладах освіти України (член-кор. А.М. Бойко).

Результати наукових досліджень вчених Відділення враховувалися при під-
готовці проєктів документів для МОН України, Міністерства молоді та спорту 
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України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України, Міністерства соціальної політики України, Комітету 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Останніми роками Відділення також здійснювало координацію досліджень з 
проблем дошкільної освіти.

Для реалізації пріоритетів державної освітньої політики в галузі дошкільної 
освіти Відділення ініціювало і забезпечило створення Центру раннього розвитку 
дитини та дошкільної освіти в структурі Інституту проблем виховання НАПН 
України, що сприяє здійсненню системного та цілісного інноваційного науково-
методичного супроводу сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку, дає змо-
гу досягти високого рівня наукових досліджень. У перспективі центр планується 
перетворити на самостійний інститут.

У зв’язку з цим важливе значення мали напрацювання вчених Інституту про-
блем виховання НАПН України щодо створення інноваційного програмного, на-
вчально-методичного та технологічного забезпечення дошкільної освіти. Зокрема, 
розроблено програму національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку 
«Україна — моя батьківщина» (2017 р.), програму розвитку дитини дошкільного віку 
«Я у світі» (2019 р.), програму «Впевнений старт» (2018, 2019, 2020 рр.) спільно з вче-
ними Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. У сфері норматив-
ного регулювання освіти вчені НАПН України стали співавторами оновленого Дер-
жавного стандарту дошкільної освіти — Базового компонента дошкільної освіти 
(2021 р.), який орієнтовано на результативність дошкільної освіти, зокрема відсте-
ження динаміки особистісних досягнень старших дошкільників. У період пандемії 
COVID-19 вченими інституту реалізовано цикл вебінарів для педагогічних праців-
ників закладів дошкільної освіти, що сприяло оптимальному подоланню викликів, 
перед якими вона постала. Ці вебінари організовані в межах методологічного семі-
нару НАПН України «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи», 
проведеного Відділенням спільно з підкомітетом з питань раннього розвитку та до-
шкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та іннова-
цій, МОН України, Всеукраїнською асоціацією працівників дошкільної освіти.

Проблеми дошкільної освіти приватного сектору стали предметом наукової 
дискусії в рамках вебінару «Забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкіль-
ного віку у приватному секторі: наука і практика», який відбувся 6 квітня 2021 р. 
Проведення вебінару ініційовано Відділенням спільно з підкомітетом з питань ран-
нього розвитку та дошкільної освіти профільного Комітету Верховної Ради Укра-
їни та Інститутом проблем виховання НАПН України.

У 2021 р. Відділенням спільно з Волинським національним університетом іме-
ні Лесі Українки та Інститутом проблем виховання НАПН України започатковано 
циклічну міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта дітей раннього та 
дошкільного віку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку».

Виклики пандемії актуалізували необхідність осмислення перспективних на-
прямів розвитку освіти в Україні. Особливого значення набувають дослідження 
проблеми мережецентричного освітнього середовища, знаннєво-орієнтованих 
технологій в освіті, технологій трансферу знань в освітньому процесі, методич-
них і технологічних основ наукової освіти для різних вікових груп, розроблення 
психологічних практик і технологій розвитку особистості. В руслі даної проблеми 
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опрацьовано і запропоновано науковцям та освітянам рекомендації Директорату з 
питань освіти та навичок ОЕСР у співпраці з Гарвардською вищою школою освіти 
«Рамкові настанови щодо відповіді освіти на пандемію COVID-19 2020 року». До-
свід подолання викликів, спричинених антивірусним локдауном, вніс свої коректи-
ви у подальший науковий пошук вчених НАПН України.

З метою популяризації освітніх інновацій та їх впровадження у широку 
практику Відділення ініціює проведення наукових заходів різного рівня: методо-
логічних семінарів, міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конферен-
цій, навчально-методичних семінарів, вебінарів, майстер-класів та ін. Тематична 
спрямованість таких заходів орієнтована на широке коло як вчених у галузі до-
шкільної освіти, так і вихователів закладів дошкільної освіти, на формування в них 
професійних компетентностей, використання у повсякденній педагогічній практи-
ці освітніх інновацій.

Результати планових наукових досліджень, наукова продукція членів та 
співробітників наукових установ Відділення знаходяться у відкритому доступі, 
розміщуються в Електронній бібліотеці НАПН України, на сайтах Інституту про-
блем виховання НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Висвітлення 
результатів досліджень, їх упровадження в практичну діяльність здійснюється в 
періодичній пресі: «Педагогічній газеті», всеукраїнському тижневику «Освіта» 
й на сторінках часописів «Позашкільна освіта та виховання» (до 2008 р.), «Шлях 
освіти» (до 2013 р.), «Історико-педагогічний альманах», «Світ виховання», «Порів-
няльно-педагогічні студії», «Педагогічний процес: теорія і практика» (до 2020 р.), 
«Неперервна професійна освіта: теорія і практика», «Позашкільна освіта та вихо-
вання», «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», 
«Теорія і методика хортингу», «Мистецтво та освіта», у Віснику НАПН України.

За 30 років вчені Відділення опублікували 329 монографій, 77 підручників, 
673 навчальні і навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, 398 на-
вчальних програм і концепцій, довідників, нормативно-правових документів, 
345 статей у міжнародних виданнях, 144 статті у виданнях, що індексуються у на-
укометричних базах даних Scopus та WoS, а також понад 20 тис. наукових й на-
уково-методичних статей, та отримали 63 авторські свідоцтва. Середнє значення 
кількості цитувань академіків Відділення — індекс Гірша — становить 22,7.

Сьогодні в умовах розв’язаної Російською Федерацією повномасштабної 
війни проти України вчені Відділення переорінтовують свою діяльність на забез-
печення значного внеску у посилення спротиву російській військовій агресії, при-
скорення перемоги у війні та успішне відновлення країни у післявоєнний період.
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Р О З Д І Л   5 . 
В І Д Д І Л Е Н Н Я   П С И Х О Л О Г І Ї   Т А 
С П Е Ц І А Л Ь Н О Ї   П Е Д А Г О Г І К И

Академік-секретар Відділення — Сергій Дмитрович Максименко, дійсний 
член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Вчений секретар Відділення — Тетяна Іванівна Куліш, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник.

Академік-секретар Відділення С.Д. Максименко 
під час головування на методологічному семінарі НАПН України

Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України (до 1 січня 
2022 р. — Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН Укра-
їни) утворене 18 листопада 1992 р. загальними зборами АПН України в числі 
перших трьох відділень академії. Перший склад Відділення налічував 10 осіб — 6 
дійсних членів і 4 члени-кореспонденти АПН України. Це академіки-засновники 
Є.Г. Гончарук, О.В. Киричук, В.Ф. Прісняков, В.І. Скок, академіки В.О. Моляко, 
В.А. Роменець, члени-кореспонденти Л.Ф. Бурлачук, А.М. Карпухіна, М.В. Кос-
тицький, В.М. Синьов. Очолив Відділення акад. О.В. Киричук. З 1997 р. Відділення 
очолює акад. С.Д. Максименко [6].

Тепер у складі Відділення 15 академіків, 17 членів-кореспондентів, 6 інозем-
них членів, 8 почесних академіків НАПН України. До Відділення віднесено наукові 
установи, очолювані провідними вченими: Інститут психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України (акад. С.Д. Максименко), Інститут соціальної та політичної пси-
хології НАПН України (член-кор. М.М. Слюсаревський), Інститут спеціальної пе-
дагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (докт. психол. наук 
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Л.І. Прохоренко), Український науково-методичний центр практичної психології 
і соціальної роботи (член-кор. В.Г. Панок).

Наукова і науково-організаційна діяльність здійснюється 32 членами акаде-
мії та вченими Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (15 лабора-
торій, що виконують 17 наукових досліджень), Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України (8 лабораторій — 9 наукових досліджень), Інституту 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (7 від-
ділів — 7 наукових досліджень), Українського науково-методичного центру прак-
тичної психології і соціальної роботи (2 лабораторії — 4 наукові дослідження). 
Загалом у зазначених установах працюють 307 науковців, серед яких 7 дійсних 
членів (академіків), 7 членів-кореспондентів, 71 доктор наук і 146 кандидатів наук, 
які виконують 37 фундаментальних і прикладних досліджень за 10 науковими на-
прямами з психології та спеціальної педагогіки.

За 30 років науково-організаційної діяльності Відділення стало потужним на-
уковим центром, який забезпечує організацію та проведення фундаментальних і при-
кладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами психології, вікової фізі-
ології та спеціальної педагогіки, визначає їх сучасний стан та перспективи розвитку.

Тематика наукових досліджень Відділення охоплює практично всі напрями 
сучасної психології та спеціальної педагогіки: методологію та історію психології, 
психологію особистості, вікову та педагогічну психологію, психологію навчання, 
психологію творчості та обдарованості, економічну й організаційну, когнітивну та 
екологічну психологію, психофізіологію і психодіагностику, соціальну та політич-
ну психологію, практичну психологію, освіту осіб з особливими освітніми потреба-
ми, інклюзивне навчання тощо. Пріоритетом у діяльності Відділення є розв’язання 
актуальних проблем навчання, виховання та психічного розвитку особистості в 
умовах суспільних трансформацій та реформування вітчизняної освіти, зміцнення 
зв’язків наукових досліджень з освітньою та суспільною практикою.

Академік-секретар Відділення С.Д. Максименко, 
вчений секретар Т.І. Куліш на засіданні конкурсної комісії, 2021 р.
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Творчі пошуки вчених Відділення трансформуються у здобутки, які набува-
ють принципового значення для вивчення та здійснення особистості як суб’єкта 
життєдіяльності. Актуальність отриманих результатів зумовлена викликами сьо-
годення, які детермінують потребу наукового супроводу соціокультурної мо-
дернізації національної освіти та спрямованість результатів досліджень на ме-
тодологічне і практичне забезпечення розв’язання ключових проблем розвитку 
особистості, особливо у сфері освіти. Зроблений акцент на міждисциплінарному 
статусі проблеми особистості спричинив необхідність пошуку системних психо-
логічних закономірностей розвитку людини в онтогенезі та соціогенезі, зокрема у 
психолого-педагогічному контексті.

Розв’язання окресленого кола проблем вимагало від учених Відділення зо-
середитися на з’ясуванні загальних закономірностей розвитку психіки в онтоге-
незі; розкритті психологічних закономірностей переходу на нові рівні організа-
ції особистості; знаходженні умов узгодженості її динамічних характеристик і 
визначенні психологічних механізмів соціально детермінованої життєдіяльності. 
Велику увагу приділено розробленню теоретико-методологічних і методичних за-
сад освіти осіб з особливими освітніми потребами, зумовлених необхідністю со-
ціальної адаптації молоді до сучасного соціокультурного середовища; здійсненню 
соціально-психологічного супроводу освітніх реформ; розробленню та апробації 
інноваційних моделей організації й методичного забезпечення діяльності психо-
логічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій у системі освіти 
(до 2017 р.), а нині — функціонування інклюзивно-ресурсних центрів [3; 7].

З урахуванням потреб і перспектив суспільного розвитку вчені Відділення 
спрямовують свої зусилля на визначення психологічних закономірностей оволо-
діння учнями власною поведінкою, формування системи внутрішньої регуляції ді-
яльності, що забезпечує здатність людини до саморозвитку та самореалізації, ство-
рення такого інформаційно-смислового середовища, де б учень ставав суб’єктом 
творення освітнього простору. Зокрема, розроблено концепцію психічного роз-
витку, що дає змогу відкрити принципово нові аспекти розгляду особистості як 
об’єкта наукового вивчення і розуміння закономірностей генези її існування та 
здійснення. Це відкриває шляхи до поєднання теоретичних здобутків психології 
із соціальними запитами на модернізацію освіти в контексті нових реалій, а також 
до побудови системи психологічної підтримки особистісного розвитку на всіх ві-
кових рівнях [4; 3; 6].

Дотримання у науковій діяльності принципу вивчення особистості як 
суб’єкта освітнього процесу стало стрижнем низки досліджень вчених Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України. До основних наукових здобутків 
слід віднести наукові концепції: особистісної взаємодії суб’єктів освітнього про-
стору в контексті гуманістичної парадигми (акад. С.Д. Максименко); творчого 
сприймання реальності в умовах надміру та дефіциту інформації (акад. В.О. Мо-
ляко); самопроєктування особистості в дискурсивному просторі як провідної умо-
ви самоздійснення людини на всіх вікових етапах (акад. Н.В. Чепелєва); проєкту-
вання та розвитку інтелекту дорослих у віртуальному освітньому просторі (акад. 
М.Л. Смульсон); психологічних детермінант формування організаційної культу-
ри (акад. Л.М. Карамушка); професійного самоздійснення особистості (член-кор. 
О.М. Кокун); специфіки становлення структури термінальних та інструменталь-
них цінностей дітей дошкільного віку (член-кор. Т.О. Піроженко) [2; 7; 10].
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Засідання бюро Відділення

Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки розробля-
ються з урахуванням сучасних тенденцій світової психології. Наразі досліджено 
особливості реалізації її культуротвірної функції; вивчено процеси розуміння та 
інтерпретації життєвого досвіду як чинника розвитку особистості; розроблено іс-
торіогенез і методологічний простір побудови соціально-психологічних теорій; 
розкрито особливості становлення і розвитку соціально-психологічного мислен-
ня. Розроблено методологічні принципи національно-психологічного підходу до 
аналізу соціального прогнозування. Досліджено особливості та зміст соціаль-
ного прогнозування в контексті української національної психології (член-кор.  
П.І. Гнатенко) [4].

У Відділенні розширюється тематика досліджень проблем особистості з по-
зицій гуманістичної методології. Заслуговують на увагу оригінальні дослідження, 
пов’язані з розкриттям впливу позитивних цінностей на стан оптимального функ-
ціонування особистості; вивченням соціально-психологічних практик особистіс-
ного життєконструювання в сучасному світі, психолого-педагогічних основ про-
цесу самотворення особистості [2; 3].

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень, спрямованих 
на виявлення психологічних закономірностей розвитку особистості в сучасному 
суспільно-історичному контексті, обґрунтовано соціально-психологічні умови та 
психологічні механізми становлення громадянської спрямованості особистості; 
з’ясовано тісний взаємозв’язок між розвитком її громадянської спрямованості 
та рівнем сформованості національної самосвідомості; створено структурну мо-
дель економічної соціалізації учнів; визначено соціально-психологічні чинники 
та механізми засвоєння соціокультурного досвіду як провідної умови здійснення 
особистості. Розроблено технологію консультативної роботи шкільного психо-
лога з батьками, спрямовану на забезпечення особистісного зростання підлітків. 
Підібрано та апробовано методики дослідження особистісного розвитку учнів, 
виявлення провідних новоутворень кожного вікового періоду. Створено та впро-
ваджено у практику корекційні програми роботи з соціально дезадаптованими не-
повнолітніми.
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Праці вчених Відділення

Особливу увагу у наукових дослідженнях приділено визначенню законо-
мірностей творчості та інноваційної діяльності дітей і молоді, з’ясуванню їх осо-
бливостей у сучасних соціально-історичних умовах, вивченню індивідуально-пси-
хологічних особливостей обдарованої особистості та розробленню на цій основі 
діагностичних процедур вияву різних типів обдарованості. Створено цикл оригі-
нальних наукових розробок, пов’язаних з актуальною проблемою особливостей 
творчої діяльності в складних та екстремальних умовах, зокрема в умовах зроста-
ючих інформаційних перевантажень, дії стресогенних чинників, зниження рівня 
психічного здоров’я та психологічної безпеки дітей і дорослих. Розроблено також 
концептуальну модель психодіагностичного обстеження обдарованих дітей і мо-
лоді з метою одержання різнобічної та взаємодоповнюючої інформації про їх ког-
нітивні, мотиваційні, особистісні й індивідуально-типологічні особливості [3; 6].

Дедалі результативніше ведеться науковий пошук у сфері психології праці 
та організаційної психології. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи пси-
холого-педагогічного супроводу особистості на різних етапах професійного ста-
новлення; інноваційну модель психологічного супроводу державних службовців; 
концепцію психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення осо-
бистості, на основі якої запропоновано відповідні практичні рекомендації щодо 
підготовки фахівців. З’ясовано психологічні умови організаційного вдосконален-
ня установ і закладів освіти, становлення професійної ідентичності особистості, 
науково-методичні засади відстеження динаміки престижності професій, що ко-
ристуються попитом на ринку праці.
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На запит суспільної та освітньої практики розроблено методологію 
суб’єктно-вчинкового підходу в соціальній психології, висунуто низку нових со-
ціально-психологічних теорій, з-поміж яких значним евристичним потенціалом 
вирізняються, зокрема, теорія групової ідентичності в освітніх та соціальних се-
редовищах і теорія детермінації бідності як стилю життя та подолання її негатив-
них психологічних наслідків. Започатковано дослідження з проблем когнітивної 
психології спілкування; вивчено соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілку-
вання; побудовано концепцію, що систематизує психотехнологічні складові фор-
мування в громадській думці позитивного образу освітніх і суспільних інновацій 
[7; 11].

Створено концепції: психологічної інтенсифікації медіаосвіти як ключової 
інновації освіти майбутнього; мудрого батьківства цифрового майбутнього; ін-
формаційного патріотизму дітей та молоді. Розроблено теоретичну модель дослі-
дження медіатворчості як системного інноваційного засобу розвитку медіаосвіти, 
модель розвитку інформаційного патріотизму, концептуальну рамку створення 
тілесноорієнтованих технік супроводу медіаосвіти, морально-ціннісну модель вза-
ємодії суб’єктів у кіберпросторі, набір творчих завдань для старшокласників з роз-
витку медіатворчості у візуальній та аудіальній модальностях (член-кор. Л.А. Най-
дьонова).

Відділенням зроблено вагомий внесок у розв’язання актуальних проблем по-
літичної психології. Вченими Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України розроблено концепції: психологічного супроводу формування мотивації 
та навичок політичної участі, навичок політичної поведінки, прийняття рішення 
щодо політичної участі, формування громадянської відповідальності особистості; 
виявлено закономірності розвитку мотиваційного та поведінкового компонентів 
політичної активності молодої людини; створено соціально-психологічну концеп-
цію політико-правової свідомості особистості; виокремлено психологічні чинники 
становлення політико-правової свідомості молоді та розроблено технології її ак-
тивації [11].

Запропоновано низку теорій, концептуальних моделей, типологій, періо-
дизацій та інших форм представлення нового соціально-психологічного знання, 
спрямованих на виявлення потенціалу особистісного розвитку людини та визна-
чення шляхів підвищення її психологічної захищеності в умовах суспільних змін 
різного масштабу — від глобальних цивілізаційних зрушень до процесів у сфері 
міжгрупових і міжособових відносин, спричинених реформами, що здійснюються 
в суспільстві, та викликами розв’язаної проти України війни [3; 7; 11].

Істотними науковими надбаннями стали соціально-психологічні теорії кібер-
соціалізації та відновлення психологічного здоров’я особистості (акад. Т.М. Тита-
ренко), концепції формування і функціонування соціальних норм як форм соці-
ально-психологічного мислення (докт. психол. наук В.В. Жовтянська), реалізації 
почуття власності в соціальних практиках, дискурсивного виробництва аномії 
(докт. психол. наук О.М. Кочубейник), соціально-психологічного відновлення мо-
лоді із середовища комбатантів (канд. філос. наук Б.П. Лазоренко), а також нова-
торські наукові дослідження в галузі націєтворення (член-кор. В.О. Татенко) [11].

Розроблено типологію соціально-психологічних теорій, в основу якої покла-
дено наукові ідеї, що набули найбільшого резонансу у світовій соціальній психоло-
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гії впродовж другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Запропоновано узагальнену 
схему співвіднесення соціально-психологічних теорій з базовими науковими ідея-
ми, на яких ці теорії ґрунтуються. Розроблено оригінальну типологію національ-
ної символіки, яку склали три її види (типи): матеріалізовані, персоналізовані та 
драматизовані символи (член.-кор. М.М. Слюсаревський).

Підтримуючи традиції розпочатого в шістдесяті роки минулого століття 
Г.С. Костюком і В.М. Глушковим вивчення психологічних проблем інформатизації 
освіти, вчені Відділення досліджують психологічні виклики дистанційного навчан-
ня, психологізації віртуального освітнього простору, саморозвитку особистості у 
віртуальних середовищах, зокрема соціальних мережах. Великий інтерес громад-
ськості викликало експериментальне дослідження вчених Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, присвячене формуванню психологічних ком-
петентностей життєвої успішності у процесі дистанційного навчання. Цей проєкт 
спрямований, зокрема, на розвиток успішності людей з обмеженою мобільністю, 
учнів та молоді, які проживають далеко від «інтелектуальних» центрів, та ін. Крім 
того, розроблений у ході реалізації проєкту дистанційний курс сприяє переорієн-
тації на успішний саморозвиток молоді із схильністю до комп’ютерної та інтер-
нет-залежності шляхом використання її інтересів як підґрунтя ефективного дис-
танційного навчання [3; 7].

Тривають дослідження з історії вітчизняної психології, започатковані акад. 
В.А. Роменцем. Визначено основні напрями розвитку української психології у 
ХХ ст., виділено та охарактеризовано її провідні школи. Проаналізовано соціаль-
ні, культурологічні, суспільно-політичні та наукові чинники генези психологічних 
знань, здійснено критичний огляд історико-психологічних концепцій ХХ ст. [4; 3].

У Відділенні послідовно оновлюється тематика наукових досліджень задля 
якомога повнішого і своєчасного врахування динаміки суспільних та освітніх за-
питів, подій і процесів, що відбуваються в країні. У відповідь на виклики війни та 
пандемічну загрозу COVID-19 виконуються нові наукові дослідження та отримано 
важливі наукові результати. Зокрема, рекомендації вчених щодо психологічного 
супроводу суб’єктів освіти у вирішенні безпекових питань спираються на доказові 
методи і результати багаторічних моніторингових досліджень тенденцій динаміки 
суспільних змін та їхніх соціально-психологічних детермінант, рівня соціальної 
напруженості в суспільстві і довіри населення до різних суспільних інституцій, 
особливостей громадянського самовизначення і психоемоційного стану суб’єктів 
освіти на звільнених територіях Донецької та Луганської областей. Моніторинг 
освітнього інформаційного простору захоплених Росією територій України (2017-
2020 рр.) засвідчив наявність у ньому значної частки ідеологізованих новинних по-
відомлень, спрямованих на формування у дітей та молоді специфічної соціальної 
ідентичності, яка за змістом є антиукраїнською, орієнтованою на штучне протисто-
яння умовних соціальних груп населення окупованої Росією української території 
та решти населення України. Ці результати дають підстави для розроблення стра-
тегії реінтеграції системи освіти захоплених територій після їхнього визволення, 
зумовлюють потребу подальшого моніторингового дослідження інформаційного 
простору і необхідність психологічного обґрунтування заходів з медіаінформацій-
ної реабілітації молоді. Аналіз динаміки масової політико-правової свідомості дав 
змогу запропонувати концепцію запобігання та протидії негативним психологіч-
ним явищам у політико-правовій сфері, пов’язаним зі збройним протистоянням на 
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сході країни. Водночас активація психологічних механізмів впливу на населення і 
учнівську молодь у ситуації війни є «м’якою» зброєю, використання якої, тим не 
менше, забезпечить збереження цілісності країни та її політичне зміцніння [3; 6; 7].

На основі теорії життєконструювання розроблено концепцію соціально-пси-
хологічної реабілітації травмованої особистості; технології підвищення емоційної 
стійкості особистості та відновлення ресурсів її життєздатності; техніки допомоги 
і самодопомоги посттравматичному зростанню; оновлений зміст навчання фахів-
ців доказових та ефективних інтервенцій; системи просвітницької роботи серед 
населення. Запропоновано теорію групового несвідомого і низку концепцій та 
моделей групових процесів у складних соціальних ситуаціях, на яких базуються 
практичні рекомендації щодо надання психологічної допомоги в доланні трудно-
щів у складних соціальних ситуаціях війни, вимушеної міграції переселенців, со-
ціальних і економічних трансформацій перехідного суспільства [3; 7].

Нарада у керівництва академії з питань 
раннього дитячого розвитку та освіти дошкільників

Значну увагу Відділення приділено впровадженню в освітній процес пси-
хологічно обґрунтованих інновацій, вивченню індивідуально-психологічних осо-
бливостей обдарованих дітей та молоді на різних етапах онтогенезу, визначенню 
схильності дитини до соціально дезадаптованої поведінки та виявленню ступеня 
її соціальної дезадаптаці. Створено та модифіковано критеріально-орієнтовані 
діагностичні методики, спрямовані на виявлення особливостей словесно-логічно-
го мислення старшокласників та духовної складової когнітивного розвитку осо-
бистості в умовах малих груп. Розроблено концепцію дистанційної професійної 
психодіагностики та здійснено її практичне втілення шляхом створення псиході-
агностичного Інтернет-сайту. Створено систему методик діагностики когнітивних 
здатностей дітей молодшого шкільного віку, яка дає змогу виявити нові тенденції 
в розвитку дітей, спричинені поширенням інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. Інноваційні методики, що розробляються і впроваджуються у віднесених до 
Відділення установах, дають змогу діагностувати та формувати у старшокласників 
спрямованість на майбутній професійний успіх [7; 10].
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Вченими Відділення зроблено вагомий внесок в обґрунтування науково-ме-
тодичних засад удосконалення діяльності психологічної служби системи освіти. 
Віднесений до Відділення Український науково-методичний центр практичної пси-
хології і соціальної роботи є відповідно до Положення про психологічну службу у 
системі освіти України (затверджене наказом МОН України від 22 травня 2018 р. 
№ 509) установою, яка визначає стратегію, зміст і напрями науково-методичного 
забезпечення професійної діяльності працівників психологічної служби, здійснює 
експертизу психологічного, соціально-педагогічного і соціологічного інструмен-
тарію, що застосовується у закладах освіти (наказ МОН України від 20 квітня 
2001 р. № 330). Спільно з фахівцями ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
центр розробляє і подає на затвердження МОН України концепцію та план розви-
тку психологічної служби у системі освіти на період від 3 до 5 років. Така робота 
здійснюється від заснування центру (1998 р.) і дотепер. Працівники центру на по-
стійній основі беруть участь у роботі комісій і робочих груп МОН України, а та-
кож міжвідомчих комісій, які розробляють проєкти нормативної документації, що 
стосується діяльності психологічної служби або профілактики негативних явищ в 
учнівському середовищі [8].

У ході виконання прикладних наукових досліджень та здійснення експе-
риментальної роботи вченими центру лише у період 2017-2021 рр. підготовлено 
близько п’ятдесяти освітніх педагогічних і психологічних інновацій для працівни-
ків психологічної служби з розв’язання найбільш актуальних проблем освітньої 
сфери. Найвагомішими з них є: орієнтовні циклограми діяльності практичного 
психолога та соціального педагога відповідно до специфіки закладів освіти різ-
них типів; діагностичні мінімуми для застосування до різних цільових груп за на-
прямами діяльності відповідно до циклограм; алгоритми діяльності працівників 
психологічної служби з актуальних проблем освіти; Стратегія розвитку психоло-
гічної служби системи освіти в умовах децентралізації; Концепція психологічного 
супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби, моделі управління 
і науково-методичного забезпечення психологічної служби в умовах об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ); методика формування осередків громадянського 
суспільства на базі закладів освіти в контексті децентралізації; методика психоло-
го-педагогічної оцінки інтелектуального розвитку підлітків; методика психолого-
педагогічного вивчення відхилень в інтелектуальному розвитку дітей молодшого 
дошкільного віку; програма підготовки батьків до управління поведінкою дітей з 
гіперактивним розладом та дефіцитом уваги на засадах поведінкової терапії; про-
грама заочно-дистанційного навчання для педагогічних працівників «Методич-
не забезпечення освітньої діяльності педагогічних кадрів в умовах інклюзивної 
освіти». Вченими центру також розроблено програми, заняття і техніки групової 
роботи з учнями різних вікових категорій для використання працівниками пси-
хологічної служби у процесі психологічного супроводу дітей і сімей, які зазнали 
травматичного досвіду внаслідок військових дій [5; 8].

Окремий напрям досліджень Відділення становить науково-методологічне та 
методичне забезпечення освіти дітей з особливими освітніми потребами. Членами 
Відділення та вченими Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Мико-
ли Ярмаченка НАПН України розроблено концептуальні засади розвитку систе-
ми освіти осіб з особливими потребами в Україні з урахуванням сучасних запитів 
державної освітньої політики, зокрема в контексті розбудови Нової української 
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школи за напрямом «Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне 
навчання», та інноваційні технології навчання дітей з особливими освітніми потре-
бами в умовах спеціальних та інклюзивних закладів освіти [1; 9].

Академік-секретар Відділення С.Д. Максименко та директор 
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 

Миколи Ярмаченка НАПН України Л.І. Прохоренко 
під час вирішення робочих питань

Найвагомішими здобутками вчених за цим напрямом досліджень правомір-
но вважати науково-теоретичні засади і концептуальні підходи до вдосконален-
ня змісту освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку дошкільного та 
молодшого шкільного віку, розроблення особистісно та корекційно-розвивально 
зорієнтованих технологій їхнього навчання і виховання, основні принципи органі-
зації навчально-виховної роботи у спеціальних закладах освіти і закладах з інклю-
зивною формою навчання тощо. На основі визначених теоретико-методологічних 
засад соціальної адаптації школярів з особливими освітніми потребами обґрунто-
вано засадничі принципи їх інтегрування в суспільство. Розроблено та затвердже-
но МОН України корекційно-розвивальні програми для всіх категорій дітей шкіль-
ного віку (з порушеннями слуху, зору, мовлення, інтелекту, затримкою психічного 
розвитку), що дало змогу створити перелік додаткових освітніх послуг, які мають 
надаватися дітям з особливими потребами в інклюзивних умовах. Цей перелік став 
основою для розподілу Державної освітньої субвенції [5; 6].

У межах цього напряму досліджень визначено тенденції розвитку спеціаль-
ної освіти в Україні, досліджено внесок у її розвиток видатних українських вче-
них ХХ століття. Розроблено лекційні матеріали до університетських дисциплін з 
теорії та історії спеціальної освіти (академіки В.М. Синьов, В.І. Бондар). Обґрун-
товано теоретичну та емпіричну моделі дослідження психологічних механізмів 
соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату; 
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досліджено підготовку вчителів спеціальної освіти в Україні та за кордоном в умо-
вах екстреного запровадження дистанційного навчання; здійснено компаративний 
аналіз спеціалізацій майбутніх учителів спеціальної освіти й інклюзивного навчан-
ня у США та в Україні (член-кор. А.Г. Шевцов).

Важливим аспектом роботи Відділення є активна волонтерська робота вчених 
з надання фахової соціально-психологічної допомоги населенню, яке постражда-
ло від війни Російської Федерації проти України (поранені, сім’ї загиблих, демобі-
лізовані та члени їхніх родин), вимушеним переселенцям з окупованих територій, 
зокрема щодо організації навчання і соціально-психологічної посттравматичної 
адаптації дітей біженців, проведення вебінарів і телеконференцій з іноземними 
фахівцями у межах створених у 2014 р. при Інституті психології імені Г.С. Костю-
ка НАПН України Кризового центру медико-психологічної допомоги та Навчаль-
но-практичного центру психологічних інновацій (попередня назва — Методичний 
реабілітаційний центр) при Інституті соціальної та політичної психології НАПН 
України [6; 7; 11].

Результатом цієї роботи стала підготовка питання «Про стан та проблеми 
надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах антитерористичної 
операції на сході країни», яке розглядалося на засіданні колегії МОН України 
(березень 2015 р.). Організовано та проведено спільне засідання НАПН України, 
НАМ України та НАПрН України «Актуальні проблеми правової, медичної, пси-
хологічної та соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, учасникам 
АТО та членам їхніх сімей» (червень 2016 р.). Відділенням підготовлено та прове-
дено загальні збори НАПН України «Психологічний супровід трансформаційних 
процесів в українському суспільстві та освіті» (грудень 2019 р.) та методологічний 
семінар за темою «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інфор-
маційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» (квітень 2021 р.).

Учені Відділення своєчасно реагували на суспільні виклики, пов’язані з пан-
демією COVID-19 та введенням карантинних заходів в країні, зокрема Інститутом 
соціальної та політичної психології НАПН України підготовлено інформаційно-
аналітичну записку «Про стан суспільної свідомості та заходи з його поліпшення 
в умовах пандемії COVID-19» (2020 р.), яку надіслано до органів державної влади. 
Вчені Українського науково-методичного центру практичної психології і соціаль-
ної роботи за грантовою угодою, укладеною з Національним фондом досліджень 
України, у 2020-2021 рр. здійснили прикладне наукове дослідження «Подолання 
наслідків пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служби системи освіти». 
За результатами дослідження підготовлено і оприлюднено навчально-методич-
ний комплекс, спрямований на підвищення кваліфікації працівників психологічної 
служби щодо надання соціально-психологічної допомоги учасникам освітнього 
процесу в умовах COVID-19, який складається з навчально-методичного посібни-
ка і двох навчальних програм дистанційних курсів підвищення кваліфікації праців-
ників психологічної служби у системі освіти.

Миттєвою реакцією вчених Відділення на низку гострих психологічних ви-
кликів, спричинених повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в 
Україну 24 лютого 2022 р., стала підготовлена Інститутом соціальної та політичної 
психології НАПН України доповідь «Соціально-психологічний стан українського 
суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні виклики 
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і відповіді», яка була виголошена директором інституту членом-кор. М.М. Слю-
саревським на засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р. Ураховуючи 
важливість порушених у доповіді питань, її представлено широкому науковому 
загалу також на спільному засіданні президій НАН і НАПН України 4 травня 
2022 р., надіслано до Офісу Президента України, Ради національної безпеки і обо-
рони України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших органів 
державної влади та розміщено у Віснику НАПН України [13].

Засідання бюро Відділення з безпекових питань 
за участі представників силових відомств, 2019 р.

Науковий доробок учених Відділення визнано як у широкому науковому серед-
овищі, так і в суспільстві у цілому. Свідченням його високої якості стало відзначення 
Державною премією України в галузі науки і техніки 2010 року унікального циклу робіт 
«Психологічні механізми зародження, становлення і здійснення особистості», чільне 
місце в якому посідають новаторські праці академіка-секретаря Відділення, директора 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України акад. С.Д. Максименка.

У 2018 р. колективу лабораторії психології дошкільника Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України (член-кор. Т.О. Піроженко, канд. психол. наук 
С.О. Ладивір, канд. психол. наук О.Ю. Хартман) присуджено Державну премію 
України в галузі освіти у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за комплек-
сну науково-прикладну роботу «Освітня технологія «Радість розвитку» — парт-
нерська взаємодія дорослих та дітей». Cеми вченим Інституту соціальної та полі-
тичної психології НАПН України у 2019 р. присуджено Державну премію України 
в галузі науки і техніки за роботу «Життєвий світ і психологічна безпека людини 
в умовах суспільних змін» (члени-кор. М.М. Слюсаревський, Л.А. Найдьонова, 
акад. Т.М. Титаренко, член-кор. В.О. Татенко, докт. психол. наук П.П. Горностай, 
докт. психол. наук О.М. Кочубейник, канд. філос. наук Б.П. Лазоренко) [7].
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З Б.Є. Патоном з нагоди відзначення Державною премією України 
в галузі науки і техніки С.Д. Максименка та В.В. Клименка

За період з 2017 по 2021 рр. активізовано роботу з молодими вченими. У кож-
ній з наукових установ Відділення працює рада молодих вчених. Молоді вчені уста-
нов, віднесених до Відділення, відзначені на державному рівні преміями та стипен-
діями. Зокрема, отримали премію Президента України для молодих учених докт. 
психол. наук І.Г. Губеладзе (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України, 2018 р.), докт. психол. наук Л.М. Литвинчук (Інститут психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України, 2019 р.), канд. психол. наук М.С. Дворник, канд. 
психол. наук К.В. Мирончак (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України, 2021 р.); стипендію Верховної Ради України для молодих учених — докто-
рів наук — Л.М. Литвинчук (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН Укра-
їни, 2021 р.); стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених — канд. 
психол. наук Є.В. Степура (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН Укра-
їни, 2020 р.), докт. психол. наук І.Г. Губеладзе (Інститут соціальної та політичної 
психології НАПН України, 2020 р.); Державну іменну стипендію найкращим моло-
дим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв 
України — Героїв Небесної Сотні — докт. психол. наук М.М. Павлюк (Інститут 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020 р.), канд. психол. наук К.В. Ми-
рончак (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2021 р.).

Чільне місце в діяльності Відділення посідають питання впровадження ре-
зультатів наукових досліджень у суспільну та освітню практику, забезпечення 
їх дієвого впливу на ефективність освітнього процесу, підвищення психологічної 
культури населення.

Щороку вченими наукових установ Відділення організовується й прово-
диться близько 100 масових науково-практичних заходів (науково-практичних 
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конференцій, наукових і навчально-методичних семінарів, круглих столів та ін-
формаційних воркшопів, тренінгів і майстер-класів), у ході роботи яких обговорю-
ються актуальні проблеми вітчизняної психологічної науки та спеціальної педаго-
гіки, накреслюються шляхи їх розв’язання. Вчені Відділення беруть систематичну 
участь у міжнародних виставках, зокрема «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні 
заклади освіти», нагороджені їх медалями та дипломами за науково-методичні до-
сягнення. Інноваційний проєкт «Впевнений старт», розроблений та представлений 
вченими Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, став лауреатом 
виставкового конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» (2019 р.).

На міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», 2019 р.

Розповсюдженню результатів наукових досліджень сприяють і наукові пра-
ці, які широко популяризуються, зокрема через Електронну бібліотеку НАПН 
України, періодичні наукові збірники та журнали, що видаються кожною відне-
сеною до Відділення науковою установою. Упродовж останніх п’яти років активі-
зувалася взаємодія вчених з медійним простором, це — виступи у засобах масової 
інформації, експертні інтерв’ю у радіо- та телепередачах.

Стратегічним завданням вчені Відділення вважають інноваційне спрямуван-
ня наукових досліджень. Цьому сприяє проведення масштабних експериментів 
всеукраїнського рівня, зокрема:
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— «Психолого-педагогічні засоби оцінки рівня сформованості компетентнос-
тей молодших школярів як чинник управління якістю навчання в системі роз-
вивальної освіти», «Психологічні засади інноваційних технологій розвитку 
особистості», «Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієн-
тацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість роз-
витку» (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України);

— «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в 
освітній процес загальноосвітніх закладів», «Формування позитивної гро-
мадської думки щодо освітніх інновацій» (Інститут соціальної та політичної 
психології НАПН України);

— «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області», 
«Удосконалення процесу опанування навичок читання шляхом упроваджен-
ня адаптивного кириличного шрифту Inclusion UKR у навчально-виховний 
процес учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (Інститут спеці-
альної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України);

— «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу 
шляхом упровадження моделі «Мирна школа»», «Психолого-педагогічний 
супровід формування соціально успішної особистості учня початкової шко-
ли» (Український науково-методичний центр практичної психології і соці-
альної роботи).

Вчені Відділення широко залучені до розроблення та психолого-педагогічної 
експертизи значущих освітянських проєктів. Ученими Інституту психології іме-
ні Г.С. Костюка НАПН України проведено психологічну експертизу державних 
стандартів початкової і базової загальної середньої освіти, навчальних програм 
з предметів інваріантного складника та відповідних підручників, рекомендованих 
для використання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. На-
уковими працівниками Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України завершено масштабну роботу із науково-методично-
го, дидактичного забезпечення розроблення Державного стандарту початкової 
загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, а також науково-
методичного забезпечення інклюзивного навчання таких дітей. Результати про-
ведених в інституті досліджень за напрямом «Освіта дітей з особливими потре-
бами» в контексті інклюзивного підходу до навчання використано у розробленні 
нормативно-правових документів, зокрема Закону України «Про освіту» (ст. 20) 
(2015 р.), «Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (2017 р.), «Порядку ін-
клюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» (2019 р.), «Порядку інклюзив-
ного навчання у закладах загальної середньої освіти» (2021 р.) та ін.

Члени Відділення та наукові колективи його установ систематично залуча-
ються до експертизи актів центральних органів виконавчої влади, законопроєктів, 
що вносяться до Верховної Ради України. Ними підготовлено:

— експертні висновки щодо низки проєктів законів України, зокрема «Про 
державний фонд гуманітарного розвитку України» (2015 р.), «Про розви-
ток галузевої науки» (2016 р.), «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо актуалізації статусів та пільг ветеранів війни та членів їх сімей» 
(2019 р.); «Про Національну поліцію» (2019 р.); «Про Національну систему 
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кваліфікацій» (2020 р.); «Про внесення змін до Закону України «Про охоро-
ну дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III» (2021 р.) тощо;

— інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до проєктів рекомендацій 
парламентських слухань «Побудова ефективної системи охорони інтелекту-
альної власності в Україні» (2018 р.); «Збалансований розвиток людського 
капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (2019 р.); «Про стан реалізації 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2019 р.); «Про 
стан і проблеми законодавчого забезпечення розвитку дошкільної освіти 
в Україні» (2020 р.); «Реформування спеціальних закладів освіти України 
та стан впровадження інклюзивної освіти: проблеми і шляхи вирішення» 
(2020 р.) тощо;

— пропозиції до стратегічних державних документів: проєктів постанов Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Порядку конкурсного відбору 
та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів з ви-
конання наукових досліджень і розробок» (2019 р.), «Про внесення змін до 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (2015 р., 2020 р.), «Про 
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійсню-
ється підготовка здобувачів вищої освіти» (2015 р.), проєкту розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції розвитку психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» 
(2018 р.), «Про затвердження Плану заходів на 2021 та 2022 роки з реалізації 
Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на пе-
ріод до 2030 року» (2021 р.) та ін.

Пропонувалися також заходи з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 р., Стратегії подолання бідності; програм спільної 
діяльності МОН України і НАПН України на 2017-2020 та на 2021-2023 роки; Про-
грами спільної діяльності НАН України і НАПН України на 2020-2022 роки; готу-
валися відповіді на звернення щодо медико-психологічної реабілітації учасників 
АТО (на виконання доручення віцепрем’єр-міністра України). Вченими Відділення 
надавалися інформаційні довідки та експертні висновки щодо широкого кола за-
питів з питань розвитку освіти і науки в Україні та діяльності НАПН України, ре-
формування системи освіти, охорони здоров’я, а також сприяння захисту безпеки 
держави в інформаційному просторі.

Вчені Відділення є засновниками й активними членами ряду професійних 
громадських об’єднань, співпрацюють з багатьма громадськими організаціями. 
На базі віднесених до Відділення установ успішно працюють Товариство психоло-
гів України та Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці. 
Вчені Відділення активно залучаються до розв’язання проблем супроводу психо-
логічної реабілітації постраждалих внаслідок травматичних суспільних подій.

Важливого значення члени Відділення та наукові колективи його установ на-
дають зміцненню міжнародного наукового співробітництва. Професійна взаємо-
дія здійснюється з науковцями та практиками 37 країн світу. Реалізовано 10 між-
народних науково-освітніх проєктів. Зокрема, завершено Українсько-литовський 
проєкт «Сприяння соціальній інтеграції громадян, постраждалих від конфлік-
ту на Сході України» (спільний міжнародний проєкт Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України та Клайпедського університету (Республіка Литва).
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Інститут соціальної та політичної психології НАПН України взяв участь у 
реалізації міжнародними консорціумами 4-х проєктів. Зокрема, у проєкті Ераз-
мус+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання уні-
версальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» / 
DocHub; Міжнародному дослідженні Orthorexia Nervosa: A distinct phenomenon or 
culture-bound syndrome?» (Греція, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія); Міжнарод-
ному дослідженні щодо змін харчової поведінки у період пандемії (Греція, Німеч-
чина, Україна). Спільно з ГО «Центр демократичних реформ і медіа» (Ц-ДРІМ) та 
Інститутом рефлексивних досліджень і спеціалізації ІРІС у складі Українського 
медіаосвітнього консорціуму проведено дослідження за міжнародною програмою 
USAID Democratic Governance East Activity у межах проєкту «Лабораторія сучас-
ного вчителя» для діагностики і тренінгів професійного розвитку вчителів Доне-
цької та Луганської областей у сфері цифрової медіаосвіти та емоційного само-
розвитку [11].

У співпраці з командою Університету Конкордія м. Едмонтона (Канада) 
Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН 
України розпочато роботу над спільним українсько-канадським проєктом з порів-
няльного аналізу компетентностей вчителів і кращих практик реалізації інклюзив-
ного навчання в закладах загальної середньої освіти України та Канади [9].

Підписано Меморандум про спільну діяльність та партнерство між Україн-
ським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи та 
Програмним офісом Форуму служби громадського миру в України (forumZFD), 
Громадською службою миру Німецького товариства міжнародного співробітни-
цтва (GIZ) ГмбХ, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ГО «Інститут миру і 
порозуміння». В рамках цього меморандуму центром здійснено заходи з реалізації 
міжнародного проєкту щодо розроблення та апробації моделі «Мирна школа» у 
закладах освіти п’яти областей України.

Укладено низку угод про співпрацю із зарубіжними науковими і освітньо-
науковими установами. Продовжується співпраця із зарубіжними вченими, між-
народними психологічними асоціаціями та організаціями з підготовки наукових 
психологічних видань, стажування наукових працівників у наукових установах й 
університетах Європи та Азії.

Вчені Відділення активно взаємодіють з 28 міжнародними громадсько-про-
фесійними організаціями. На базі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України працює представництво «Глобального союзу науковців за мир» («Global 
Union of Scientists for Peace»). Щорічно проводяться міжнародні наукові заходи 
(конгреси, конференції, семінари) із залученням зарубіжних фахівців, які завжди 
викликають великий інтерес у суспільстві.

Дійсними членами, членами-кореспондентами, вченими віднесених до Відді-
лення наукових установ упродовж тридцятирічної діяльності опубліковано близь-
ко 30 тис. наукових праць, серед яких 450 монографій, 950 підручників і навчальних 
посібників, 1,1 тис. навчальних програм і концепцій, 120 словників та довідників, 
829 збірників наукових праць і понад 25 тис. статей у фахових виданнях. Останні-
ми роками значно зросла кількість статей, опублікованих у зарубіжних фахових 
виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science Core 
Collection (з 6 у 2017 р. до 85 у 2021 р.). Загалом за період 2017-2021 рр. вченими 
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Відділення опубліковано 187 статей у виданнях, що індексуються у Scopus і Web of 
Science Core Collection. Усі члени Відділення і вчені віднесених до Відділення на-
укових установ мають профілі в Google Scholar та ORCID iD, а також представлені 
у системі «Бібліометрика української науки».

Перспективними напрямами діяльності Відділення є питання визначення 
стратегічних завдань і актуальних проблем розвитку психологічної науки, забез-
печення зростання якості теоретичних і методичних розробок, здійснення актив-
ного пошуку шляхів розв’язання завдань соціально-психологічного супроводу 
освітніх реформ [1; 3; 5; 11].

Пріоритетна тематика наукових досліджень Відділення спрямована на 
розв’язання проблеми гармонізації цілісного психічного розвитку особистості, її 
навчання та виховання в умовах реформування освіти та трансформації суспіль-
ства. Водночас для набуття системою освіти все більшої відкритості і перетворен-
ня її на дієве середовище відтворення людського капіталу України потрібні пси-
хологічні дослідження із соціального прогнозування і моделювання майбутнього 
країни, психології взаємодії людини з технологічними інноваціями (роботами, 
штучним інтелектом тощо), мережевих технологій економічного зростання, ін-
формаційно-цифрових перетворень суспільного життя, групових психологічних 
процесів і траєкторій особистісного розвитку. Віртуальний освітній простір і дис-
танційні форми навчання породжують новий вид комунікації і новий стиль мис-
лення, що актуалізують необхідність ґрунтовних психологічних досліджень цих 
проблем. Слід продовжити розроблення й удосконалення методик і технологій 
психологічної реабілітації дітей і дорослих, постраждалих від військових дій та 
складних життєвих обставин, зокрема зумовлених пандемією COVID-19. На осо-
бливу увагу заслуговує комплекс принципово нових психолого-педагогічних про-
блем освіти дітей раннього і дошкільного віку, а також дорослих третього віку. 
Необхідно зосередитися на обґрунтуванні психологічних засад упровадження 
інновацій і збереження традицій, зокрема щодо підвищення ролі сім’ї в освітній 
системі, формування несуперечливих спільнотних ідентичностей дітей та підлітків 
в об’єднаних територіальних громадах і за реінтеграції захоплених та окупованих 
територій України тощо.

Вчені Відділення мають зосередитися на сприянні підвищенню спротиву 
українського суспільства російській воєнній агресії, наближенню перемоги у війні 
та ефективному відродженню України на високотехнологічній інноваційній основі 
у повоєнний період.
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Р О З Д І Л   6 .   
В І Д Д І Л Е Н Н Я   З А Г А Л Ь Н О Ї   
С Е Р Е Д Н Ь О Ї   О С В І Т И   І   Ц И Ф Р О В І З А Ц І Ї 
О С В І Т Н І Х   С И С Т Е М

Академік-секретар Відділення — Олек-
сандр Іванович Ляшенко, дійсний член НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор.

Вчений секретар Відділення — Юрій Іва-
нович Мальований, член-кореспондент НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник.

Відділення загальної середньої освіти 
і цифровізації освітніх систем (до листопада 
2008 р. — Відділення дидактики, методики та 
інформаційних технологій в освіті; до листо-
пада 2021 р. — Відділення загальної середньої 
освіти) утворено 18 листопада 1992 р. загальни-
ми зборами АПН України у числі перших трьох 
відділень академії. Перший склад відділення 
налічував 11 осіб — 5 дійсних членів і 6 членів-
кореспондентів АПН України. Це академіки-
засновники О.А. Захаренко і О.Я. Савченко, 
академіки С.У. Гончаренко, О.Р. Мазуркевич, 
П.П. Хропко, члени-кореспонденти О.М. Бі-
ляєв, А.М. Богуш, А.Ф. Верлань, М.І. Жал-
дак, Г.Д. Нестеренко, П.Г. Шищенко. Очолив 
Відділення акад. С.У. Гончаренко. У наступ-
ні роки академіками-секретарями Відділен-
ня були акад. О.Я. Савченко (1997-2002 рр.), 
акад. Н.М. Бібік (2002-2007 рр.); з 2007 р. його 
діяльністю керує акад. О.І. Ляшенко.

У початковий період існування Відділен-
ня до нього було віднесено Інститут педагогіки 
АПН України (всі методичні підрозділи і відділ 
дидактики), до якого згодом приєдналися Інсти-
тут методів навчання іноземних мов (м. Одеса), 
що функціонував на засадах самофінансування, 
та Український інноваційний центр гуманітар-
ної освіти, що фінансувався за рахунок проєк-

Академік-секретар Відділення 
О.І. Ляшенко

Вчений секретар Відділення 
Ю.І. Мальований
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тної діяльності. У 2004-2014 рр. до Відділення було віднесено також Кримський на-
уково-методичний центр управління освітою, наукова тематика якого стосувалася 
дидактико-методичних проблем мовної освіти в умовах поліетнічного середовища 
Криму [8].

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем, 2007 р.

У зв’язку з розширенням проблематики досліджень, зумовлених потребами 
розвитку педагогічної науки й освітньої практики, мережа віднесених до Відділен-
ня наукових установ зазнавала трансформацій. Нині до неї входять Інститут педа-
гогіки НАПН України (13 відділів, що досліджують дидактико-методичні проблеми 
повної загальної середньої освіти), Інститут цифровізації освіти НАПН України 
(до 2022 р. — Інститут інформаційних технологій і засобів навчання), Інститут об-
дарованої дитини НАПН України, наукові дослідження в яких здійснюють 284 на-
укові працівники, у тому числі 91 доктор і 120 кандидатів наук. Нині у складі Відді-
лення 15 дійсних членів (академіків), 18 членів-кореспондентів, 3 іноземні члени, 3 
почесні академіки і 2 почесні доктори НАПН України.

Науковий пошук учених Відділення охоплює широкий спектр проблем, серед 
яких основними є: дидактико-методичний супровід початкової, базової і профіль-
ної середньої освіти, обґрунтування її змісту та створення навчально-методично-
го забезпечення освітнього процесу на різних рівнях шкільної освіти, пошук ефек-
тивних дидактичних і методичних систем та розроблення відповідних методик і 
технологій навчання, методів оцінювання якості освіти; цифровізація інформа-
ційно-освітнього і наукового середовища та створення педагогічного інструмен-
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тарію щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 
процесі; діагностика обдарованості особистості, психолого-педагогічний супровід 
розвитку і навчання обдарованих дітей; підготовка педагогічних працівників до ви-
користання інноваційних методів і технологій в освітньому процесі, науково-мето-
дичне забезпечення підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності вчителів 
в умовах трансформаційних процесів в освіті та модернізації її змісту тощо.

Учені Відділення зробили вагомий внесок у формування концептуальних 
засад нової школи суверенної Української держави. Тогочасна школа фактич-
но була уламком минулої, ідеологічно заангажованої єдиної радянської системи 
освіти і тому потребувала докорінної перебудови на нових методологічних заса-
дах — гуманізму і демократії, дитиноцентризму, поваги до прав і свобод людини, 
нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного 
насильства, рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, 
забезпечення якості освіти, доступності для кожного громадянина всіх форм і ти-
пів освітніх послуг, що надаються державою. У 1991 р. вчені Інституту педагогіки 
взяли активну участь у підготовці першого національного Закону України «Про 
освіту», який із змінами, зокрема у зв’язку з прийняттям Конституції України в 
1996 р., діяв до 2017 р.

У 1992 р. вченими новоствореної академії розроблено першу Концепцію серед-
ньої загальноосвітньої школи України, яка передбачала формування національного 
по суті освітнього середовища, модернізацію змісту загальної середньої освіти та 
оновлення її структури, насичення змісту освіти історичними і культурологічними 
традиціями українського народу, підвищення якості освіти відповідно до кращих 
зразків світових освітніх систем. Це був перший вітчизняний документ такого виду, 
який заклав фундамент нової української школи в умовах творення Незалежної 
України. У ці часи розпочато поступовий перехід від трирічної до чотирирічної по-
чаткової школи, інформатизацію і комп’ютеризацію освіти, створення індустрії на-
ціонального підручникотворення, розбудову мережі закладів загальної середньої 
освіти відповідно до освітніх і культурних потреб багатонаціонального українсько-
го народу, зміцнення матеріально-технічної бази шкіл тощо [5].

Згодом, у 2001 р., вченими Відділення підготовлено Концепцію загальної 
середньої освіти (12-річна школа), у якій з урахуванням попереднього етапу ста-
новлення нової школи в Україні та стратегічних завдань її розвитку визначено 
методологічні основи реформування загальної середньої освіти і функціонування 
загальноосвітньої школи з 12-річним терміном навчання. Незважаючи на необ-
ґрунтоване рішення щодо повернення до одинадцятирічної тривалості шкільно-
го навчання всупереч світовим тенденціям суспільного розвитку, основні ідеї цієї 
концепції, наприклад, такі, як дитиноцентризм і гуманізм в освіті, профільне на-
вчання в старшій школі, засвідчили свою продуктивність і в переважній більшості 
втілені або тепер втілюються в діяльність сучасної української школи.

Нині з урахуванням потреб і перспектив суспільного розвитку держави, а 
також провідних світових тенденцій трансформації освітніх систем, ученими Від-
ділення запропоновано ряд нових конструктивних засад національної системи за-
гальної середньої освіти, які окреслюють необхідні умови інтеграції української 
середньої освіти в європейський освітній простір, визначають концептуальні за-
сади модернізації змісту загальної середньої освіти та вдосконалення підготов-
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ки і підвищення кваліфікації вчителів. Зокрема, це стосується формування змісту 
освіти на основі компетентнісного підходу, варіативності організації освітнього 
процесу, вдосконалення структури школи, цифровізації освітнього процесу, які 
системно викладені у Концепції середньої загальноосвітньої школи України, схва-
леній Президією НАПН України у 2016 р. Основні її положення, що відображають 
світові тенденції розвитку загальної середньої освіти та визначають пріоритети, 
напрями і засади розбудови вітчизняної школи на ближчу і середню перспективи, 
стали базовими для урядової Концепції «Нова українська школа», затвердженої 
Кабінетом Міністрів України [1], [4].

Помітний вплив на формування методологічного фундаменту вітчизняної 
освіти мала розроблена у Відділенні концепція гуманітаризації загальної серед-
ньої освіти (1994 р.), яка обґрунтувала конкретні шляхи наближення освіти до по-
треб дитини, розкрила гуманістичний потенціал шкільних предметів, задекларува-
ла цінності освіти в контексті ідей гуманістичної педагогіки.

Продуктивною для шкільної практики стала Концепція профільного навчання 
в старшій школі (2004 р.), яка окреслила теоретичне підґрунтя подальших пошуків 
варіантів практичної реалізації ідеї диференціації навчання старшокласників, ви-
значила сутність, структуру і зміст профільного навчання, можливі форми й умови 
його здійснення, підходи до реалізації диференційованого навчання з урахуванням 
освітніх потреб і здібностей учнів. Концепція впродовж десяти років набула кіль-
кох модифікацій залежно від завдань, що поставали на відповідному етапі розвитку 
української школи. У 2014 р. на основі напрацювань науковців Відділення з різних 
аспектів організації навчання на третьому рівні шкільної освіти створено редакцію 
концепції профільного навчання, яка розглянута і схвалена колегією МОН України. 
Нині профільна середня освіта потребує нового концептуального опрацювання ор-
ганізації освітнього процесу з урахуванням особливостей освітніх програм різних 
закладів освіти, що забезпечують здобуття освіти відповідного рівня.

Вагомий внесок зроблено вченими Відділення у формування змісту загаль-
ної середньої освіти. Зокрема, обґрунтовано теоретичні підходи до конструюван-
ня змісту освіти на засадах інтеграції й цілісності, фундаменталізації, рівневої і 
профільної диференціації. Запропоновано модель побудови змісту профільного 
навчання на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного 
підходів. Обґрунтовано зміст, обсяг і структуру базових навчальних предметів і 
курсів, розроблено принципово новий для України зміст навчання, що реалізує ідеї 
глобального світового проєкту «Освіта для сталого розвитку». Розроблені про-
грами і навчальні матеріали одержали позитивний відгук педагогічної спільноти 
і впроваджуються в українських школах та освітніх системах деяких країн світу.

Вчені Відділення складали основу колективів, що створювали державні стан-
дарти початкової (2000 р.), базової і повної середньої освіти (2004 р.), а також здій-
снювали їх подальше оновлення в 2011 р. Згідно з концепцією «Нова українська 
школа» та Планом заходів щодо її реалізації, схваленими Кабінетом Міністрів 
України, науковці Відділення брали участь у створенні третього покоління держав-
них стандартів для початкової освіти (2018 р.) і базової середньої освіти (2020 р.), 
які ґрунтуються на компетентнісних засадах освітньої діяльності школярів з ура-
хуванням вікових і психофізіологічних особливостей розвитку дитини. Продовжу-
ється також робота вчених зі створення нового державного стандарту профільної 
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середньої освіти. З метою реалізації цих нормативних документів в освітній прак-
тиці розробляються освітні програми для закладів загальної середньої освіти. Ва-
ріант освітньої програми для початкової освіти, підготовлений під керівництвом 
акад. О.Я. Савченко, одержав статус типової освітньої програми. За опитуванням 
учителів, проведеним МОН України, цю програму обрали більше половини шкіл [4].

Засідання Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем, 2014 р.

Слід зазначити, що сама ідея створення стандарту загальної середньої осві-
ти неодноразово ініціювалася Відділенням задовго до її практичної реалізації. Зо-
крема, ще в 1995 р. вченими Відділення розроблено й запропоновано проєкт комп-
лексної цільової програми «Державний загальноосвітній стандарт», яка визначала 
концептуальні засади, етапи і зміст відповідної роботи щодо його впровадження. 
Істотну роль у формуванні нового змісту загальної середньої освіти відіграли під-
готовлені тоді концепції шкільної освіти з більшості навчальних предметів і курсів. 
Згодом ці напрацювання вчених Відділення були покладені в основу державних 
стандартів загальної середньої освіти першого покоління (2000 р., 2004 р.) [6].

Істотні результати здобуто у дослідженні проблем дидактичного і методич-
ного забезпечення шкільного навчання. Вчені Відділення є авторами або співавто-
рами навчальних програм з більшості шкільних предметів на всіх етапах розбудови 
української школи. Вирішальним є їхній внесок у формування національного фонду 
шкільних підручників. За короткий час упродовж кількох перших років незалежнос-
ті України зроблено справді історичний крок у забезпеченні загальноосвітніх шкіл 
вітчизняними підручниками. На той час з-під пера науковців Відділення вийшло 
близько 60 оригінальних навчальних книг з більшості предметів шкільної програми, 
які склали основу першого покоління вітчизняних шкільних підручників.
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Виїзне засідання Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем, 
Переяслав, 2018 р.

Питання теорії і практики підручникотворення були і залишаються донині 
одними з пріоритетних у науковій діяльності Відділення. Останнім часом теорію 
шкільного підручника поповнено новими результатами щодо конструювання на-
вчального змісту і методичного апарату компетентнісно орієнтованого підручника 
та системи навчальних завдань, спрямованих на формування ключових і предметних 
компетентностей учнів. Вчені Відділення продовжують брати активну участь у ство-
ренні нового покоління шкільних підручників. Щороку понад 20 підручників за їх ав-
торства успішно проходять конкурсний відбір навчальних книг для чергового року 
навчання й отримують відповідний гриф МОН України. Лише впродовж перших 
чотирьох років навчально-методичного забезпечення функціонування Нової укра-
їнської школи авторські колективи, до складу яких увійшли вчені Відділення, підго-
тували понад 60 підручників та понад 100 посібників для початкової школи, зокрема: 
з української мови (академіки О.Я. Савченко, М.С. Вашуленко, кандидати пед. наук 
К.І. Пономарьова, О.В. Вашуленко), у тому числі для закладів з викладанням мовами 
національних меншин (докт. пед. наук Н.І. Богданець-Білоскаленко, канд. пед. наук 
О.М. Петрук); математики (докт. пед. наук О.В. Онопрієнко, членкор. С.О. Скворцо-
ва, Н.П. Листопад); курсу «Я досліджую світ» (акад. Н.М. Бібік), інформатики (член-
кор. Н.В. Морзе), іноземної мови (докт. пед. наук В.Г. Редько) тощо, які перемогли у 
всеукраїнських конкурсах і видаються за державні кошти.

Розпочато навчально-методичне забезпечення Нової української школи для 
рівня базової середньої освіти. Підготовлені і одержали гриф МОН України 17 
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підручників для 5 класу з української мови (доктори пед. наук Н.Б. Голуб, О.М. Го-
рошкіна), української літератури (докт. пед. наук Т.О. Яценко та ін.), інтегровано-
го курсу української і зарубіжної літератур (канд. пед. наук Н.І. Новосьолова та 
ін.), математики (член-кор. С.О. Скворцова, канд. пед. наук Д.В. Васильєва), при-
родничих наук (докт. пед. наук Т.М. Засєкіна, канд. пед. наук Д.О. Засєкін, акад. 
В.Р. Ільченко, канд. пед. наук Т.В. Коршевнюк), історії (член-кор. О.І. Пометун, 
кандидати пед. наук Т.О. Ремех, Ю.Б. Малієнко, П.В. Мороз), інформатики (член-
кор. Н.В. Морзе, докт. фіз.мат. наук В.В. Завадський) та ін., які за результатами 
відбору вчителями увійшли до державного замовлення на навчальну літературу.

У колі уваги вчених Відділення також зміст і методика навчання предметів 
у старшій школі: видано низку методичних посібників і рекомендацій, в яких роз-
криваються особливості організації освітнього процесу на рівні профільної серед-
ньої освіти, зокрема щодо навчально-методичного забезпечення профільного на-
вчання на компетентнісних засадах (академіки О.М. Топузов, М.І. Бурда, доктори 
пед. наук Л.П. Величко, М.В. Головко, О.В. Малихін, Т.Г. Назаренко, канд. пед. 
наук В.І. Туташинський, канд. психол. наук В.І. Доротюк та ін.).

Зусиллями вчених Відділення освітню теорію й практику збагачено рядом 
ефективних методичних і дидактичних систем і технологій. У їх числі дидакти-
ко-методична система навчання в початковій школі (академіки О.Я. Савченко, 
Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін.), яка впродовж багатьох років підтверджує свою 
продуктивність і ефективність; методичні системи цілісної шкільної науково-при-
родничої освіти «Довкілля» (акад. В.Р. Ільченко), соціально-гуманітарної освіти в 
основній і старшій школі (членкор. Р.А. Арцишевський); дидактична технологія ін-
тенсивного навчання іноземних мов, запатентована як педагогічний винахід (член-
кор. Р.Ю. Мартинова); методична система мовленнєвого розвитку дошкільників 
(акад. А.М. Богуш) та учнів середньої школи (акад. Л.І. Мацько); педагогічна сис-
тема особистісно зорієнтованого навчання і розвитку школярів, створена й реалі-
зована в Авторській школі М.П. Гузика (членкор. М.П. Гузик); педагогічна система 
«Школа майбутнього» (акад. В.М. Мадзігон); система комп’ютерно орієнтованого 
навчання в середній і вищій школі (акад. М.І. Жалдак, члени-кор. П.П. Воробієнко, 
Н.В. Морзе, О.М. Спірін); педагогічні технології пошуку, підтримки і розвитку об-
дарованих дітей (акад. С.О. Довгий, член-кор. В.В. Камишин) тощо. У Відділенні 
активно розробляються дидактичні засади і методики компетентнісно орієнтова-
ного навчання різних предметів для всіх рівнів повної загальної середньої осві-
ти (академіки М.І. Бурда, Н.М. Бібік, В.Р. Ільченко, О.І. Ляшенко, О.Я. Савченко, 
О.М. Топузов, О.Г. Ярошенко, члени-кор. Ю.І. Мальований, О.І. Пометун та ін.). 
В освітню практику початкової, базової і профільної середньої, вищої педагогіч-
ної освіти впроваджено методики і технології навчання, що ґрунтуються на заса-
дах компетентнісного підходу, зокрема з української мови і літератури (академіки 
А.М. Богуш, М.С. Вашуленко, Л.І. Мацько, О.Я. Савченко, членкор. Є.П. Голо-
бородько), історії і суспільних наук (акад. В.П. Коцур, члени-кор. О.І. Пометун, 
О.А. Удод), математики (акад. М.І. Бурда, членкор. С.О. Скворцова), природ-
ничих наук (академіки В.Р. Ільченко, М.Т. Мартинюк, М.І. Шут, О.Г. Ярошен-
ко, члени-кор. І.Т. Богданов, Т.О. Пушкарьова, П.Г. Шищенко), інформатики 
(акад. М.І. Жалдак, члени-кор. А.Ф. Верлань, Н.В. Морзе, О.М. Спірін), фізичної 
культури (акад. М.О. Носко) тощо.
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Вагоме місце у дослідженнях, здійснюваних у Відділенні, займають проблеми 
інформатизації освіти та цифрової трансформації освітнього простору, створення 
й раціонального використання навчального середовища на базі інформаційно-ко-
мунікаційних технологій і хмарних сервісів. До основних результатів наукового 
доробку із цього напряму слід віднести низку інноваційних підходів, технологій 
та методик, серед яких доцільно назвати такі: розвиток інформаційно-цифрово-
го навчального середовища української школи; хмаро орієнтовані системи від-
критої науки в навчанні й професійному розвитку вчителів (акад. В.Ю. Биков); 
використання цифрових технологій для реалізації змішаного навчання в закла-
дах загальної середньої освіти (канд. пед. наук М.В. Мар’єнко); методологія фор-
мування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного 
закладу освіти (докт. пед. наук М.П. Шишкіна); методологія педагогічного про-
єктування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природ-
ничо-математичного циклу в профільній школі (докт. пед. наук С.Г. Литвинова); 
розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро 
орієнтованого навчального середовища (докт. пед. наук О.В. Овчарук); форму-
вання інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі 
технологій електронних соціальних мереж (канд. пед. наук О.П. Пінчук); інформа-
ційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних сис-
тем відкритого доступу (канд. пед. наук Л.А. Лупаренко); використання відкритих 
електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької 
компетентності наукових і науково-педагогічних працівників (членкор. О.М. Спі-
рін, канд. пед. наук С.М. Іванова); моделювання і реалізація персоніфікованих на-
вчальних сценаріїв у побудові адаптивних діалогових систем спілкування корис-
тувача з комп’ютерними навчальними засобами (членкор. А.Ф. Верлань) тощо [7].

У зв’язку з модернізацією змісту інформатичної освіти в закладах загальної 
середньої освіти вчені Відділення брали участь в оновленні програми з інформати-
ки для базової середньої освіти, створенні модельної програми з інформатики як 
вибірково-обов’язкового предмета для 10-11 класів (канд. фіз.мат. наук В.В. Ла-
пінський), у якій застосовано модульний підхід, що зробило можливим адаптуван-
ня освітнього процесу з інформатики до будь-якого профілю навчання.

На основі здобутих результатів досліджень визначено принципи побудови та 
функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти закладів загальної 
середньої освіти як одного з дієвих способів забезпечення рівного доступу до якіс-
ної освіти, з’ясовано особливості дидактичної взаємодії учасників освітнього про-
цесу в умовах сформованого комунікативного простору дистанційного навчання, 
розроблено методичні рекомендації з використання засобів підтримки такої вза-
ємодії, запропоновано методику застосування електронних програмних засобів у 
навчанні природничих предметів у старшій школі.

Створено концепцію формування інформаційно-освітнього середовища на-
вчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж. 
Досліджено їх дидактичні можливості як засобів спільної навчальної діяльності, 
розгортання соціальних контактів і розширення соціальної взаємодії усіх учасни-
ків освітнього процесу, розвитку їхньої інформаційно-комунікаційної компетент-
ності, формування соціальної компетентності, розвитку обдарованої особистості. 
Розроблено модель організації групової навчальної взаємодії у соціальних елек-
тронних мережах, на основі якої функціонують спільноти учнів за інтересами.
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Академічні читання Відділення загальної середньої освіти і  
цифровізації освітніх систем, 2019 р.

Запропоновано ефективні рішення щодо організації безпечного і поперед-
ження нецільового доступу до інформаційних інтернет-ресурсів різних категорій 
користувачів, зокрема учнів, студентів, учителів, батьків. Створено відповідний 
мультимедійний навчальний дистанційний курс безпечного користування ресур-
сами мережі Інтернет.

Обґрунтовано вимоги до формування та розвитку єдиного освітнього серед-
овища сучасного університету на основі використання веб-технологій, розробле-
но модель такого середовища і підготовлено рекомендації щодо його побудови на 
основі хмарних технологій.

Попередні роки позначені низкою вагомих результатів у дослідженні про-
блем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей (акад. С.О. Довгий, член-
кор. В.В. Камишин, докт. філос. наук М.С. Гальченко). Корисними для педагогічної 
практики стали з’ясовані методологічні засади розвитку обдарованості і креатив-
ності особистості на основі принципу людиноцентризму (член-кор. В.В. Ільїн). Об-
ґрунтовано і створено моделі психологічної діагностики актуальної і потенційної 
інтелектуальної обдарованості старшокласників, а також управління розвитком 
їх академічної обдарованості. Визначено зміст і структуру процесу проєктування 
і забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості дити-
ни, створено діагностико-проєктувальний комп’ютерний комплекс такого супро-
воду в освітньому процесі (канд. пед. наук В.О. Киричук).

Розроблено діагностичні методики виявлення обдарованості за різними її 
видами, комплекс методичних засобів діагностики її проявів, створено відповід-
ний тестовий профорієнтаційний діагностичний комплекс щодо самовизначення 
у майбутній професії обдарованих учнів ліцею (канд. пед. наук М.Ю. Мельник).

Здійснено науково-методичне обґрунтування організації освітнього процесу 
та визначено засади конструювання змісту освіти в наукових ліцеях, запропоно-
вано форми навчання обдарованих учнів в контексті формування у них наукового 
мислення (докт. пед. наук І.С. Волощук). Визначено методичні засади реалізації 
освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування в гімназіях і ліце-
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ях в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти, здійснено методичний 
супровід упровадження STEM/STEAM-освіти в закладах спеціалізованої освіти 
наукового спрямування (канд. пед. наук Н.І. Поліхун).

Запропоновано методику формування розвивального інформаційного се-
редовища, що інтегрує розподілені інформаційні ресурси, створено програмно-
інформаційні засоби формування регіонально розподіленої мережі пошуку й 
розвитку обдарованих дітей. Розроблено і впроваджено модель соціально-психо-
логічної адаптації обдарованих учнів в інформаційно-освітньому середовищі за-
кладів загальної середньої освіти (канд. психол. наук К.А. Андросович).

Популярним і затребуваним осередком інформаційної і соціальної під-
тримки розвитку обдарованої особистості виявився розроблений вченими Відді-
лення програмний комплекс, реалізований в освітньому інтернет-порталі «Острів 
знань», який відзначено Державною премією України в галузі освіти [7].

Низку істотних результатів здобуто в дослідженні проблем якості освіти. 
Зокрема, обґрунтовано організаційні, технологічні і методичні засади здійснення 
моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти, розроблено вимоги 
та з’ясовано основні форми інтерпретації результатів стандартизованого тесту-
вання в Україні для їх використання в управлінні якістю освіти, запропоновано 
методику оцінювання діяльності закладу загальної середньої освіти (докт. пед. 
наук Ю.О. Жук). З’ясовано можливості використання тестових технологій в оці-
нюванні ключових і предметних компетентностей здобувачів базової і профільної 
середньої освіти. Створено дидактико-методичну систему контролю й оцінювання 
навчальних досягнень учнів початкової школи на основі компетентнісного підходу 
(докт. пед. наук О.В. Онопрієнко). Розроблено моделі державної підсумкової атес-
тації випускників гімназії у формі зовнішнього незалежного оцінювання, обґрун-
товано умови їх вибору і реалізації в освітній практиці (акад. О.І. Ляшенко) [2].

Серед здобутків дослідників проблем удосконалення фахової підготовки 
педагогів слід назвати запропоновану нову концептуальну модель вивчення істо-
рії у закладі вищої освіти на основі людинознавчого підходу (акад. В.П. Коцур), 
розроблену методику підготовки майбутніх учителів початкової школи до на-
вчання молодших школярів української мови на компетентнісних засадах (акаде-
міки А.М. Богуш, М.С. Вашуленко). Обґрунтовано психолого-педагогічні засади 
інтегрованого формування іншомовної професійно орієнтованої мовленнєвої ді-
яльності студентів педагогічних університетів, запропоновано лінгводидактичну 
модель зазначеного підходу (член-кор. Р.Ю. Мартинова), розроблено методику 
навчання інформатики в закладах загальної середньої освіти (акад. М.І. Жалдак, 
член-кор. Н.В. Морзе). Підготовлено низку підручників і навчальних посібників з 
різних дисциплін і навчальних курсів для студентів університетів і вчителів (акаде-
міки Л.І. Мацько, М.О. Носко, члени-кор. Ф.Ф. Боєчко, І.І. Доброскок, П.Г. Ши-
щенко та ін.).

Чільне місце в діяльності Відділення посідають питання впровадження ре-
зультатів досліджень в освітню практику, забезпечення їх дієвого впливу на ефек-
тивність освітнього процесу. Тематика наукових досліджень учених Відділення 
знайшла відображення в Програмі спільної діяльності МОН і НАПН України, зо-
крема в частині реформування загальної середньої освіти, упровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій в освітній процес, здійснення психолого-пе-
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дагогічного супроводу і розвитку обдарованої особистості. Позитивний відгук у 
педагогічної громадськості одержала низка круглих столів з актуальних проблем 
навчання природничих наук і математики, висвітлення історії України у шкільних 
підручниках, дискусійних проблем мовно-літературної освіти в школі [3].

Все більшого поширення набувають онлайн семінари і конференції з різних 
педагогічних проблем. Зокрема традиційною стала вебконференція «Учені НАПН 
України — українським учителям», що відбувається перед початком навчального 
року. Під час таких вебінарів і конференцій у процесі живого спілкування вчені 
надають педагогам методичні поради щодо оновлення змісту, особливостей ор-
ганізації освітнього процесу і використання сучасних технологій навчання різних 
предметів, ознайомлюють їх з новітніми результатами наукових досліджень, кон-
сультують з нагальних питань шкільної практики, що турбують освітян.

В умовах карантинних заходів здійснено наукову та навчально-методичну 
підтримку педагогів, зокрема організовано і проведено навчальні тренінги, семі-
нари та вебінари, у яких узяли участь понад 4,5 тис. осіб. Для підтримання педа-
гогічних працівників в умовах пандемії та підвищення рівня їх ІК-компетентності, 
з метою подолання «цифрового бар’єру» проведено масові навчальні тренінги й 
вебінари: «Марафон Office 365», «Проблеми та перспективи розвитку навчально-
го середовища початкової школи на засадах технології Smart Kids», «Дистанційна 
освіта: чек-лист підготовки», «Всеукраїнська онлайн-конференція з питань дис-
танційної освіти та навчально-дослідної роботи в закладах освіти», «Комп’ютерне 
моделювання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти», «Проєк-
тування хмаро орієнтованої методичної системи підготовки вчителів природничо-
математичних предметів до роботи в науковому ліцеї», «Цифрова компетентність 
сучасного вчителя Нової української школи» та ін. У рамках реформи початкової 
школи створена Академія «Розумники», у якій 600 вчителів мали змогу підвищити 
ІК-компетентність з використання електронних освітніх ігрових ресурсів, органі-
зації дистанційного навчання, застосування цифрових сервісів та вдосконалення 
навичок роботи з цифровим обладнанням.

Оперативному і широкому розповсюдженню й використанню в науково-
освітній практиці результатів здійснюваних досліджень слугує створена зусил-
лями науковців Відділення Електронна бібліотека НАПН України, яка відповідає 
сучасним підходам до побудови наукових електронних бібліотек на програмних 
платформах з використанням вебтехнологій. Бібліотека інтегрована в міжнарод-
ний науково-освітній простір і міжнародно визнані наукометричні платформи та 
бази даних. Вона входить до міжнародної системи Webometrics і за рейтингом на-
лежить до ТОП-10 вітчизняних електронних бібліотек університетів і наукових 
установ. Електронна бібліотека НАПН України містить понад 26 тис. цифрових 
інформаційних ресурсів, підготовлених за результатами фундаментальних і при-
кладних наукових досліджень підвідомчих установ академії. Зазначені ресурси за-
вантажені користувачами з багатьох країн світу понад 8 млн разів.

До потужних засобів перетворювального впливу результатів наукових по-
шуків на освітню практику слід віднести масове використання в освітньому проце-
сі монографічних праць, підручників, навчальних і методичних посібників, інших 
видів педагогічних видань, створених ученими Відділення. Результати їх наукової 
діяльності отримують визнання педагогічної громадськості і держави. Одне із 
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свідчень цього — чотири державні премії України в галузі освіти, якими відзна-
чено наукові колективи і окремих авторів: за розроблення змісту і науково-ме-
тодичного забезпечення початкової освіти (академіки О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, 
М.С. Вашуленко та ін.; 2011 р.); за створення циклу підручників з фізики для закла-
дів загальної середньої освіти (акад. О.І. Ляшенко; 2012 р.); за розроблення Все-
українського інформаційно-освітнього інтернет-порталу «Острів знань» (акад. 
С.О. Довгий, член-кор. В.В. Камишин та ін; 2012 р.); за створення навчально-ме-
тодичного комплексу з розвитку мовлення дошкільників та підготовки майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів (акад. А.М. Богуш; 2013 р.) [6].

Стабільно зростає публікаційна акативність учених відділення, розширю-
ється представлення результатів їхньої діяльності у вітчизняному і міжнародному 
інформаційному науково-освітньому просторі. Так, у 2020-2021рр. лише у видан-
нях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus і Web of Sciense Core 
Collection, ними опубліковано понад 300 робіт.

Експериментальна робота вчених Відділення в закладах освіти є невід’ємним 
складником їхньої науково-дослідної роботи. Освітянам країни добре відомі ори-
гінальні здобутки авторських шкіл членів Відділення. Зокрема, до них належать: 
особистісно орієнтована педагогічна система навчання і розвитку школярів, роз-
роблена і реалізована в Авторській школі М.П. Гузика (м. Южне, Одеська обл.); 
модель сільської школи як центру духовності і культури села з ефективною сис-
темою виховання учнів на основі загальнолюдських цінностей і національних 
традицій, що втілена в діяльності Авторської школи О.А. Захаренка (с. Сахнівка, 
Черкаська обл.); виховна система розвитку і соціалізації дітей-сиріт Вербської 
школи-інтернату (Рівненська обл.), директором якої впродовж майже 40 років 
була членкор. Г.Д. Нестеренко; система розвитку креативності учнів, втілена в 
природничо-науковому ліцеї (м. Кривий Ріг), яким керував членкор. А.І. Сологуб. 
Нині здійснюється низка широкомасштабних педагогічних експериментів, серед 
яких можна відзначити пілотування нового змісту початкової і базової середньої 
освіти в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа», реалізацію ком-
петентнісного підходу до навчання учнів у різних навчальних предметах і курсах, 
психолого-педагогічну підтримку обдарованої молоді в умовах інформаційно на-
сиченого освітнього середовища, використання хмаро орієнтованих технологій в 
освітньому процесі тощо [5].

Упродовж усіх років існування Відділення є авангардом розбудови україн-
ської школи, у тісній співпраці з педагогічною громадськістю здійснює науковий і 
дидактико-методичний супровід розвитку національної системи загальної серед-
ньої освіти, забезпечує її ефективне функціонування та підвищення якості освіти. 
Вченими Відділення за час його існування підготовлено й опубліковано понад 180 
монографій, близько 1400 підручників і навчальних посібників, понад 600 методич-
них посібників, близько 400 навчальних програм і концепцій тощо. За результата-
ми наукових досліджень підготовлено численні аналітичні матеріали щодо вдоско-
налення змісту повної загальної середньої освіти, поліпшення стану і розв’язання 
проблем розвитку української школи, забезпечення інформатизації та підвищен-
ня якості загальної середньої освіти та ін. Вчені Відділення як експерти постійно 
беруть участь у підготовці й обговоренні законодавчих актів, надають висновки і 
пропозиції щодо нормативно-правової бази функціонування освіти і науки, готу-
ють аналітичні матеріали про стан і розвиток освітньої сфери в Україні.
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Пріоритетними напрямами діяльності Відділення на найближчу перспек-
тиву є науково-методичний супровід реформування загальної середньої освіти 
в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа», зокрема дидактико-
методичне забезпечення освітнього процесу в початковій, базовій середній і про-
фільній середній освіті на етапах розроблення та впровадження нових стандартів, 
освітніх і модельних навчальних програм, підготовка підручників і методичної лі-
тератури, розбудова інформаційно-освітнього середовища в умовах цифровіза-
ції вітчизняної освітньої системи, широке використання електронних ресурсів, 
новітніх засобів навчання та інноваційних технологій в загальній середній освіті, 
психолого-педагогічна підтримка розвитку обдарованості учнів, підготовка вчи-
телів до освітньої діяльності в умовах реформування української школи, а також 
розв’язання освітніх проблем, зумовлених пандемією COVID-19 та повномасштаб-
ною війною Російської Федерації проти України.
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Академік-секретар Відділення — 
Нелля Григорівна Ничкало, дійсний член 
(академік) НАПН України, доктор педа-
гогічних наук, професор.

Вчений секретар Відділення — Ва-
лентина Павлівна Гордієнко, кандидат 
педагогічних наук.

До 1997 р. проблемами науково-ме- 
то дичного забезпечення підготовки ква-
ліфікованих робітників і розвитку педа-
гогічної освіти опікувалось Відділення 
педагогіки і психології професійної осві-
ти Академії педагогічних наук України 
(із 2010 р. — Національна академія педа-
гогічних наук України) (академік-секре-
тар — Л.О. Каніщенко). 28 січня 1997 р. 
Відділення реорганізовано у два відділен-
ня: педагогіки і психології професійно-
технічної освіти та педагогіки і психології 
вищої школи.

Засновниками Відділення педаго-
гіки і психології професійно-технічної 
освіти стали: акад. Ф.С. Арват — на той 
час ректор Ніжинського державного пе-
дагогічного інституту імені Миколи Гоголя (1928-1999 рр.); академік-секретар 
Н.Г. Ничкало; члени-кор. Е.С. Вільчковський, А.М. Гуржій, А.С. Нісімчук (1941-
2013 рр.).

Відділення об’єднало представників педагогічних, економічних, політичних, 
технічних і філософських наук, які працюють у закладах різних типів багаторів-
невої системи професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 
освіти, включно з педагогічною. Їхні інноваційні ідеї, багаторічний науково-педа-
гогічний досвід, активна дослідницька діяльність сприяли розвитку наукових до-
сліджень з проблем професійної педагогіки і психології, зокрема порівняльної 
професійної педагогіки, та пошуку ефективних шляхів науково-методичного за-
безпечення підготовки кваліфікованих робітників та інших фахівців — національ-
ного виробничого потенціалу — з урахуванням наступності у системі безперерв-
ної освіти.

Академік-секретар Відділення 
Н.Г. Ничкало
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Нині до складу Відділення професійної освіти і освіти дорослих входять 28 
науковців: 11 дійсних членів (академіків), 17 членів-кореспондентів, 7 іноземних 
членів, 3 почесні академіки, 5 почесних докторів.

Члени Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2019 р.

Відділення і віднесені до нього наукові установи пройшли етапи становлення, 
визначення пріоритетних проблем досліджень і за їх результатами здобули визна-
ння в Україні та за її межами.

Свою діяльність Відділення спрямовує на розвиток досліджень з професій-
ної педагогіки і психології, теорії і методики професійної (професійно-технічної) 
освіти, ініціювало створення науково-дослідного Інституту професійно-техніч-
ної освіти (з 2022 р. — Інститут професійної освіти). Постановою Верховної Ради 
України «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» 
від 3 квітня 2003 р. на МОН України та АПН України покладалося завдання роз-
роблення Концепції розвитку професійно-технічної освіти в Україні та створення 
у складі академії науково-дослідного інституту професійно-технічної освіти. Пе-
редбачалося також разом з Державною акредитаційною комісією здійснити захо-
ди із всебічної підтримки закладів професійно-технічної освіти нового типу й осо-
бливо вищих професійних училищ; забезпечення загальнодержавного підходу до 
розроблення навчальних планів і програм, своєчасного оновлення змісту загаль-
ної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Йшлося також про підготов-
ку і видання необхідної навчальної, навчально-методичної і науково-методичної 
літератури та відповідне фінансування; розроблення механізму заохочення педа-
гогічних працівників до написання посібників і підручників для закладів професій-
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но-технічної освіти разом з вченими; здійснення комплексу заходів та підготовку 
пропозицій щодо стимулювання навчально-виробничої діяльності; створення ме-
режі цих закладів для дітей з особливими потребами.

Провідна ідея вдосконалення загальноосвітньої і фахової підготовки квалі-
фікованих робітників у закладах професійно-технічної освіти полягала в інтегру-
ванні знань із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, спеціальних технологій та 
виробничого навчання.

5 грудня 2003 р. на загальних зборах академії розглянуто питання «Про 
концептуальні засади та основні напрями розвитку професійно-технічної освіти 
в Україні». Пріоритетними напрямами розвитку цієї ланки освіти визначено: інте-
лектуалізацію, використання науково-технічних досягнень, упровадження новіт-
ніх технологій, формування ринку освітніх послуг; модернізацію інформаційного, 
науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної осві-
ти; особистісно орієнтований підхід у професійному навчанні та вихованні; соці-
альне партнерство та міжнародне співробітництво.

5 липня 2004 р. МОН України та АПН України затвердили «Концепцію роз-
витку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні», в якій визначено на-
прями наукового, науково-методичного та інформаційного забезпечення розви-
тку цієї освітньої ланки.

На дослідження регіонального компонента змісту професійно-технічної 
освіти спрямовувалася діяльність Львівського науково-практичного центру про-
фесійно-технічної освіти, який з травня 1994 р. діяв як структурний підрозділ Ін-
ституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Центр засно-
вано на базі двох наукових лабораторій, що діяли у Львові: з 1989 р. — лабораторії 
професійно-технічної педагогіки на громадських засадах (завідувач — канд. пед. 
наук В.П. Жук) і з 1990 р. — лабораторії проблем національної освіти, перетво-
реної в 1993 р. на лабораторію гуманізації професійної освіти (завідувач — канд. 
філол. наук Г.С. Дегтярьова).

 Перший директор центру — член-кор. АПН України, канд. екон. наук Я.Г. Ка-
мінецький (2005-2014 рр.). У ті роки науковці центру виконували такі комплексні 
дослідження: «Науково-методичне забезпечення якісної підготовки кваліфікова-
них робітників в умовах регіоналізації професійно-технічної освіти»; «Теоретичні 
та методичні засади професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників 
за професіями, що користуються сталим попитом на ринку праці».

Згідно з постановою Президії АПН України від 17 листопада 2005 р. 
№ 1- 7/13-23 центр виведено із складу Інституту педагогіки і психології професій-
ної освіти, перейменовано та підпорядковано академії. У 2013 р. центр увійшов до 
складу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України як відокремлений 
структурний підрозділ. Після реорганізації центр у 2014-2016 рр. очолив докт. пед. 
наук, проф. Г.П. Васянович. У січні 2016 р. на базі центру створено відокремлений 
структурний підрозділ Національного педагогічного університету імені М.П. Дра-
гоманова «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти». Це було 
спричинено припиненням його діяльності відповідно до Закону України «Про дер-
жавний бюджет України на 2016 р.».
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Зустріч учених Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти 
з президентом АПН України академіком В.Г. Кременем, 29 жовтня 2007 р.

Колектив Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН 
України у м. Києві (директор — канд. пед. наук Д.В. Гоменюк) працював за темою 
«Науково-методична підготовка та професійна майстерність педагогічних праців-
ників — запорука результативності навчально-виховного процесу». Тут успішно 
функціонували «Школа молодого викладача», «Школа молодого майстра», впро-
ваджувалися результати наукових досліджень. У центрі здійснювалась підготовка 
кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів для автотранспортних підпри-
ємств і сфери автосервісу. Забезпеченню якісної професійно-теоретичної і про-
фесійно-практичної підготовки учнів сприяло створення індивідуальних робочих 
місць, оснащених необхідними інструментами і матеріалами, налагодження парт-
нерських відносин з роботодавцями, оновлення матеріально-технічної бази ви-
робничого і теоретичного навчання відповідно до вимог роботодавців, які брали 
участь у її зміцненні.

Постійно вдосконалювалася структура Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України (з 20 вересня 2018 р. — Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України), створеного у 1993 р. 
під керівництвом докт. філос. наук, проф., акад. І.А. Зязюна з метою проведення 
фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуаль-
них теоретичних і методологічних проблем педагогіки та психології професійної 
освіти. Так, відповідно до постанови Президії АПН України від 24 травня 1995 р. в 
інституті було відкрито лабораторії: професійного навчання; методики викладан-
ня гуманітарних дисциплін і виховної роботи; порівняльної професійної педаго-
гіки у закладах професійно-технічної освіти. На цьому етапі інститут виконував 
завдання науково-методичного супроводу розвитку професійно-технічної і пе-



212

дагогічної освіти. Наукова діяльність інституту спрямовувалася на розроблення 
концептуальних засад розвитку професійно-технічної освіти в Україні, виконання 
Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») (1993 р.) [7], 
Указу Президента України «Основні напрями реформування професійно-техніч-
ної освіти України» (1996 р.) [11], Національної доктрини розвитку освіти (2002 р.) 
[10].

Пріоритетність цінностей творчості й прагнення до прогностичного бачен-
ня проблем засвідчує, що вчені спільно з практичними працівниками значну увагу 
приділяли концептуальним пошукам. Розроблено й затверджено такі концепту-
альні документи: Концепцію державних стандартів професійно-технічної освіти 
(схвалено 27 травня 1998 р. рішенням Колегії МОН України та Міжгалузевої ради 
з професійно-технічної освіти при Кабінеті Міністрів України); Концепцію про-
фесійно-художньої освіти (схвалено 19 січня 2000 р. Президією АПН України) [9]; 
Концепцію розвитку професійно-технічної (професійної) освіти України (затвер-
джено МОН України та АПН України 5 липня 2004 р.).

За ініціативи директора Київського професійно-педагогічного коледжу іме-
ні Антона Макаренка члена-кор. О.І. Щербак розроблено Концепцію професійно-
педагогічної освіти. Цільову комплексну програму досліджень з професійно-ху-
дожньої освіти, схвалену Президією АПН України, розроблено докт. пед. наук, 
проф. О.П. Рудницькою. Починаючи з 2002 р., співробітники відділу змісту і техно-
логій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Іва-
на Зязюна НАПН України щорічно проводили мистецько-педагогічні читання, за 
результатами яких видано 19 випусків збірників науково-методичних матеріалів. 
До 2010 р. видавався збірник «Теоретичні та методичні засади неперервної мис-
тецької освіти» (з 2011 р. —«Педагогічна майстерність як система професійних і 
мистецьких компетентностей»).

Уперше в Україні підготовлено і видано навчально-методичний посібник «Пе-
дагогічна книга майстра виробничого навчання» за редакцією акад. Н.Г. Ничкало 
(1992, 1994 рр.), що здобув широке визнання науково-педагогічної громадськості.

Діяльність Відділення спрямовувалася на здійснення фундаментальних і 
прикладних досліджень з проблем професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та педагогічної освіти і освіти дорослих, зокрема: безперервного про-
фесійного розвитку вчителя та навчання впродовж життя різних категорій дорос-
лого населення; підготовки виробничого персоналу з урахуванням євроінтегра-
ційних і глобалізаційних процесів; науково-методичного забезпечення розвитку 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти в регіонах.

Відділення науково-методично забезпечувало реалізацію «Основних напря-
мів реформування професійно-технічної освіти в Україні» відповідно до Указу 
Президента України від 8 травня 1996 р. [11]. Приділено увагу розв’язанню тра-
диційних і нових проблем цієї ланки освіти: забезпеченню наступності у загаль-
ноосвітній і професійній підготовці учнів; удосконаленню управління підготовкою 
кваліфікованих робітничих кадрів, розвитку педагогіки і психології праці; підви-
щенню педагогічної майстерності викладачів закладів вищої освіти на засадах пси-
хопедагогіки з урахуванням особливостей інтеграційних процесів в освіті; впро-
вадженню в освітній процес вищих професійних училищ нових інформаційних 
технологій. Президія АПН України та Відділення надавали важливого значення 
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вдосконаленню гуманітарної і художньої освіти учнів закладів професійно-тех-
нічної освіти, що сприяло розвитку креативності і забезпеченню необхідних педа-
гогічних умов їхньої самореалізації.

Відповідно до плану роботи АПН України Відділенням 6 грудня 2001 р. про-
ведено методологічний семінар «Теоретико-методологічні проблеми неперервної 
професійної освіти», під час якого працювали чотири секції: «Концептуальні за-
сади розвитку неперервної професійної освіти в Україні»; «Розвиток особистості 
в системі неперервної професійної освіти»; «Дидактичні проблеми неперервної 
професійної освіти»; «Неперервна професійна освіта України — шляхи інтеграції 
в європейський простір».

Вагомим результатом діяльності Відділення на цьому етапі стали словник 
«Професійна освіта» за ред. акад. Н.Г. Ничкало (2000 р.), енциклопедичне видання 
«Профтехосвіта України: ХХ століття» (2004 р.) та інші науково-педагогічні ви-
дання з проблем професійно-технічної освіти і освіти дорослих. Наукові засади 
безперервної педагогічної освіти досліджувались у системі «школа — коледж — 
педагогічний інститут — університет».

У 2002 р. в Україні вперше видано монографію «Державні стандарти про-
фесійної освіти: теорія і методика» (за ред. акад. Н.Г. Ничкало). Теоретично об-
ґрунтовано положення щодо варіативної частини навчальних планів і програм 
підготовки висококваліфікованих робітників і молодших спеціалістів у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти; навчальні плани, програми і методичні 
рекомендації із загальнотехнічних предметів для підготовки у цих закладах квалі-
фікованих робітників зі спеціальностей, що користуються попитом на ринку праці 
та потребують науково обґрунтованого оновлення змісту освіти; методичні реко-
мендації з розроблення інтегрованих навчальних планів підготовки кваліфікова-
них робітників і молодших спеціалістів у вищих професійних училищах і центрах 
професійно-технічної освіти, а також впровадження 12-бального оцінювання на-
вчальних досягнень учнів (слухачів) з виробничого навчання.

Вагомим результатом діяльності Відділення та Інституту педагогіки і пси-
хології професійної освіти стало видання колективної монографії «Неперервна 
професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз» за редакцією акад. 
В.Г. Кременя. У цьому виданні розглянуто теоретико-методологічні та методичні 
проблеми, проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід розвитку професій-
ної (професійно-технічної) освіти в контексті процесів модернізації національної 
системи освіти в умовах загальноцивілізаційних трансформацій. Особливу увагу 
приділено проблемам філософії безперервної освіти, синергетики як сучасної ме-
тодології вивчення соціально-педагогічних систем, допрофесійної і професійної 
підготовки молоді, розвитку особистості майбутнього кваліфікованого фахівця.

Пріоритетом діяльності підвідомчих установ Відділення від початку його 
становлення й донині визначено орієнтацію на інноваційну діяльність і виперед-
жувальний підхід, що втілювалися передусім в експериментальній роботі у закла-
дах професійної (професійно-технічної) освіти різних типів та педагогічних коле-
джах, інститутах й університетах.

Наукові установи Відділення постійно підтримували творчі пошуки у закла-
дах професійно-технічної освіти різних регіонів України: Вінницької, Волинської, 
Львівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської об-
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ластей та м. Києва. Започатковано проведення виїзних засідань Відділення на базі 
професійно-технічних училищ різних регіонів України (с. Балині Хмельницької 
області, м. Ромнах Сумської області, ВПУ № 4 м. Вінниці та інших).

З-поміж ключових дослідницьких напрямів підпорядкованих Відділенню 
установ насамперед були: теоретичні та методичні проблеми; дидактика профе-
сійної школи; психолого-педагогічні засади технологій навчання та педагогічні 
умови виховання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; педаго-
гічна майстерність викладачів і майстрів виробничого навчання; теоретичні засади 
безперервної професійно-мистецької освіти; становлення особистості фахівця; 
управління та економіка в системі професійної (професійно-технічної) освіти; 
особливості розвитку професійної освіти в зарубіжних країнах.

Значну увагу приділено оновленню змісту й вдосконаленню організації 
освітнього процесу на основі випереджувального підходу, а також науково-мето-
дичному супроводу розроблення і реалізації державних стандартів професійно-
технічної освіти, створенню засобів навчання нового покоління та інформатизації 
цієї освітньої ланки, нормативно-правового забезпечення її функціонування.

Наукові працівники Інституту педагогіки і психології професійної освіти 
підготували монографію «Педагогічна майстерність у закладах професійної осві-
ти» за редакцією акад. І.А. Зязюна (2003 р.). Наукова школа педагогічної майстер-
ності члена Відділення І.А. Зязюна високо поцінована в Україні і за кордоном. 
Підручник «Педагогічна майстерність» (2005 р.) за його редакцією перевидано в 
Польщі. Вступне слово до цієї унікальної праці написав видатний польський вче-
ний Т. Новацький, а передмову — відомий дослідник проблем підготовки вчителя, 
на той час голова Комітету педагогічних наук Польської академії наук, професор 
звичайний, доктор ґабілітований, іноземний член НАПН України Т. Левовицький.

У листопаді 2008 р. Відділення педагогіки і психології професійно-технічної 
освіти перейменовано на Відділення професійної освіти і освіти дорослих АПН 
України. Таке рішення Президії АПН України зумовлювалося значним розширен-
ням функцій і завдань Відділення, необхідністю цілеспрямованого науково-мето-
дичного забезпечення розвитку професійно-технічної освіти, фахової передви-
щої, педагогічної освіти і освіти дорослих.

У підпорядкованих Відділенню наукових установах налічується 11 лабора-
торій і відділів, у яких творчу науково-педагогічну діяльність здійснюють 2 дійсні 
члени (академіки) НАПН України, 2 члени-кореспонденти НАПН України, 35 док-
торів і 41 кандидат наук.

Проблеми професійної підготовки вчителів й освіти дорослих досліджує Ін-
ститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
(http://ipood.com.ua/) (директор — член-кор. Л.Б. Лук’янова).

Фундаментальні і прикладні дослідження з актуальних теоретичних, методо-
логічних і методичних проблем педагогіки та психології професійної (професій-
но-технічної) і фахової передвищої освіти здійснює Інститут професійної освіти 
НАПН України (https://ivet.edu.ua/) (до 27 січня 2022 р. — Інститут професійно-
технічної освіти) (директор — акад. В.О. Радкевич).

Розроблено 14 навчальних проєктів за різними напрямами: виховна робота, 
професійна та загальноосвітня підготовка тощо. Науковцями обґрунтовано нові 
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напрями досліджень з проблем професійної (професійно-технічної) і фахової 
передвищої освіти, розширено мережу експериментальних закладів професійної 
освіти і педагогічних університетів різних регіонів України.

29 жовтня 2014 р. проведено методологічний семінар, за результатами якого 
видано збірник наукових статей «Концептуальні засади професійного розвитку 
особистості в умовах євроінтеграційних процесів» [1]. У ньому висвітлено резуль-
тати наукових досліджень і практичний досвід такого розвитку. Розглянуто тео-
ретичні, методологічні засади і тенденції професійного становлення особистості, 
зумовлені євроінтеграційними процесами. З’ясовано психолого-педагогічні осо-
бливості професійного розвитку і саморозвитку особистості у контексті освіти 
впродовж життя. Обґрунтовано роль соціального партнерства, інформаційно-ко-
мунікаційних технологій, економічних та етичних чинників у формуванні профе-
сійних якостей майбутніх фахівців.

Розроблено систему науково-методичного забезпечення розвитку профе-
сійної (професійно-технічної) освіти за такими напрямами: модернізація профе-
сійної підготовки кваліфікованих робітників; управління розвитком професійної 
(професійно-технічної) освіти в умовах ринкової економіки на засадах децентра-
лізації; підготовка молоді до проєктування та реалізації професійної кар’єри; імп-
лементація сучасного досвіду підготовки виробничого персоналу країн Європей-
ського Союзу у національну систему професійної освіти і підготовки. Створено 
державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти на основі компе-
тентнісного підходу, інтегровані професії для підготовки кваліфікованих робітни-
ків, молодших спеціалістів, а тепер і фахових молодших бакалаврів. Значну ува-
гу приділено науковому супроводу впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій та створення інформаційно-освітнього середовища закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти (далі — ЗП(ПТ)О) і закладів фахової передви-
щої освіти (далі — ЗФПО) в умовах цифровізації.

Для проведення моніторингу ефективності діяльності ЗП(ПТ)О розробле-
но інформаційно-аналітичну систему управління «ПРОФТЕХ», а також систему 
навчально-методичного супроводу її використання; створено методичну систему 
розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників цих 
закладів на основі електронних освітніх ресурсів; підготовлено та впроваджено 
електронні підручники для професійної підготовки кваліфікованих робітників за 
49 професіями та відповідні методичні рекомендації з їх використання; розробле-
но та реалізовано в мережі Інтернет проєкт інформаційно-освітнього середовища, 
що охоплює модулі: контент-бібліотеку електронних підручників, базу навчаль-
но-методичних матеріалів, довідково-пошукову систему та інші електронні освітні 
ресурси; створено та впроваджено систему дистанційного професійного навчання 
на базі платформи Moodle, а також дистанційні курси підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників ЗП(ПТ)О та структурних навчальних підрозділів підпри-
ємств; обґрунтовано та впроваджено технологію відкритого професійного навчан-
ня на модульній основі.

На виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації пар-
ламентських слухань «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфіко-
ваного кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення» від 7 ве-
ресня 2016 р. № 1493 Відділенням ініційовано дослідження «Теорія і методика  
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розроблення державних стандартів професійної освіти за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «молодший спеціаліст».

Члени Відділення спільно з науковими установами і роботодавцями обґрун-
товують концептуальні засади розвитку професійної освіти і підготовки з ура-
хуванням потреб ринку праці та світових тенденцій забезпечення різних галузей 
економіки виробничим персоналом. Відділення забезпечує науковий супровід на-
уково-практичних центрів у регіонах, де здійснюється професійна підготовка фа-
хівців за новими високотехнологічними професіями. Такі центри засновано соці-
альними партнерами відомих зарубіжних компаній: «KNAUF», «Henkel Bautechnik 
Ukraine», «БудМайстер», «BOSCH», «TRIORA», «NIBKO», «HERZ Україна», ТОВ 
«Акватерм-Київ», ТзОВ «Снєжка-Україна» та іншими. На засіданнях бюро Від-
ділення заслуховуються результати експериментальної перевірки ефективності 
навчально-методичних комплексів з урахуванням потреб сучасного високотехно-
логічного виробництва, внутрішньофірмового професійного навчання персоналу.

Відділення надає важливого значення впровадженню дуального навчання у 
ЗП(ПТ)О. За підтримки Відділення і департаменту, а згодом — директорату професій-
ної освіти МОН України, впродовж останнього десятиліття впровадження елементів 
дуальної системи професійної (професійно-технічної) освіти в Україні здійснює ТОВ 
«KNAUF Гіпс Київ» — український філіал відомої німецької фірми «KNAUF». Це — 
досвід соціального партнерства щодо створення інноваційного освітнього середови-
ща, сприятливого для підготовки освічених, високопрофесійних фахівців будівельної 
справи, здатних швидко змінювати спеціалізацію за новітніми технологіями та вільно 
орієнтуватися в глобальному просторі сучасних будівельних технологій і матеріалів.

В Інституті професійної освіти НАПН України створено три центри: енерго-
ефективності; сучасних професій і технологій навчання; здорового способу життя 
та профілактики ВІЛ/СНІДу.

Вчені Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України надають великого значення дослідженням проблем оцінюван-
ня якості професійної підготовки сучасних педагогів, навчання впродовж життя 
різних категорій дорослого населення. Актуальними є дослідження проблем осо-
бистісного і професійного розвитку та сучасних технологій навчання дорослих, а 
також особливостей підготовки дорослого населення у зарубіжних країнах.

За підтримки Відділення в цьому інституті створено центр освіти дорослих, 
діяльність якого спрямована на супровід неформальної освіти дорослих в Україні; 
центр підвищення кваліфікації для працівників закладів вищої освіти (далі — ЗВО) 
України, керівників і спеціалістів навчальних центрів підприємств, організацій та 
установ, персоналу центрів освіти дорослих, громадських активістів; психологіч-
ний консультативно-тренінговий центр для надання психологічної допомоги різ-
ним категоріям дорослого населення; центри педагогічної майстерності. Діяль-
ність цих та інших структур сприяє підвищенню інтелектуального і професійного 
рівня вчителя, вдосконаленню його педагогічної майстерності.

Значну увагу приділено обґрунтуванню концептуальних засад розвитку про-
фесійної (професійно-технічної), педагогічної освіти та освіти дорослих в умовах 
глобалізації та євроінтеграції. Це, зокрема, «Концепція багаторівневої педагогіч-
ної освіти в Україні» (2011 р.), «Концепція розвитку освіти дорослих в Україні» 
(2011 р., 2016 р.), затверджені президією НАПН України.
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Академіки В.Г. Кремень, В.О. Радкевич, член-кор. Л.Б. Лук’янова (ліворуч) 
на міжнародній виставці, м. Київ, 2019 р.

Засідання Науково-методичної ради МОН України з експериментальної роботи 
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 2020 р.

Чільне місце в діяльності Відділення посідають питання впровадження кон-
цепцій та результатів наукових досліджень в освітню практику ЗП(ПТ)О, ЗФПО, 
педагогічних ЗВО і центрів освіти дорослих упродовж життя. На засіданнях бюро 
Відділення прийнято ухвали щодо впровадження 14 авторських і 8 колективних 
концепцій, розроблених лабораторіями Інституту професійної освіти НАПН 
України. Концепція професійної орієнтації молоді на робітничі професії схвалена 
рішенням Ради з професійної орієнтації при Кабінеті Міністрів України (протокол 
від 21лютого 2012 р. № 4).
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За участю вчених Відділення підготовлено перший в історії України спеці-
альний Закон «Про професійно-технічну освіту» (1998 р.) [13]. Цим законом ви-
значено правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку 
професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації осо-
бистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітни-
ках. Останніми роками члени Відділення і вчені підвідомчих установ брали активну 
участь у підготовці законопроєкту «Про професійну освіту», а також в обґрунту-
ванні пропозицій до Закону України «Про освіту» (стаття 15 «Професійна (про-
фесійно-технічна) освіта» та стаття 18 «Освіта дорослих»).

Проаналізовано стан законодавчого забезпечення освіти дорослих у 23-х 
країнах (член-кор. Л.Б. Лук’янова). З метою сприяння створенню нормативної 
бази навчання дорослих упродовж життя в Україні за останні кілька років підго-
товлено пропозиції і доповнення до 30 законопроєктів, 25 рішень Комітету Верхо-
вної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; надано інформацію для під-
готовки і щодо виконання 27 розпоряджень Кабінету Міністрів України. Особливу 
увагу приділено виконанню постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» від 17 
вересня 2008 р. № 842. Інформація про хід виконання цієї урядової постанови що-
річно узагальнюється і надсилається до Міністерства соціальної політики України.

На виконання програми спільної діяльності МОН України та НАПН Укра-
їни Відділенням та Інститутом професійної освіти НАПН України проводилася 
системна робота щодо обґрунтування пропозицій до проєктів законодавчих актів 
з удосконалення освіти. Значну увагу приділено розробленню концепції і проєкту 
національної стандартної класифікації освіти (як Національного класифікатора 
України); впровадженню Національної рамки кваліфікацій; моніторингу стану 
позанавчальної діяльності у ЗП(ПТ)О; розробленню та впровадженню змісту, 
державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих 
професій на основі компетентнісного підходу; обґрунтуванню педагогічних основ 
управління ЗП(ПТ)О у ринкових умовах; розробленню концептуальних засад роз-
витку освітнього маркетингу; підготовці сучасних підручників, навчальних посіб-
ників, навчально-методичних і довідкових матеріалів, методичних рекомендацій 
для педагогічних працівників з організації дистанційного навчання учнів.

Розроблено стратегію розвитку педагогічної освіти в Україні, навчально-
методичне забезпечення розвитку педагогічної майстерності вчителів закладів 
загальної середньої освіти (далі — ЗЗСО) за планом освітнього проєкту МОН 
України «Нова школа: простір освітніх можливостей»; науково-методичне забез-
печення кар’єрного зростання учнів ЗП(ПТ)О; методичне забезпечення впрова-
дження проєктних технологій навчання у професійній підготовці кваліфікованих 
робітників і методичні рекомендації щодо створення стандартів і програм профе-
сійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням компетентнісного підходу.

Члени Відділення і науковці академічних інститутів брали участь у підготовці 
інформаційно-аналітичних видань НАПН України, що мають стратегічне значен-
ня, зокрема «Білої книги національної освіти України» (розділ 2.4. «Професій-
на освіта і освіта дорослих») (2009 р.). У цьому науково-аналітичному документі 
приділено увагу таким важливим проблемам: підготовки вчителів до забезпечен-
ня якості освітнього процесу; розвитку педагогічної майстерності як стратегічної 
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домінанти підготовки вчителів до підвищення якості навчання; стану, проблемам, 
перспективам підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

У Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 
(До 20-річчя незалежності України, 2011 р.) представлено розділи 8. «Професій-
но-технічна освіта за умов розвитку інноваційної економіки»; 10. «Педагогічні і 
науково-педагогічні кадри: добір, підготовка, створення умов для ефективної ді-
яльності»; 11. «Освіта дорослих — невід’ємна складова освіти впродовж життя». 
До Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 
25-річчя незалежності України, 2016 р.) підготовлено розділи 9. «Професійна осві-
та для потреб особистості, економіки, суспільства»; 11. «Педагогічні та науково-
педагогічні працівники, їхня професійна підготовка і соціальна підтримка — голо-
вний чинник конкурентоспроможної освіти»; 12. «Освіта дорослих — невід’ємна 
складова освіти упродовж життя» [2; 4].

У Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 
(До 30-річчя незалежності України, 2021 р.) здійснено цілісний аналіз розвитку 
професійної (професійно-технічної) освіти для потреб особистості, економіки та 
суспільства; проаналізовано здобутки у розвитку освіти дорослих як невід’ємної 
складової освіти впродовж життя, а також проблеми фахової підготовки і ство-
рення умов для ефективної діяльності педагогічних і науково-педагогічних пра-
цівників. Привернуто увагу до прорахунків та упущень у розв’язанні цих проблем, 
а також обґрунтовано пропозиції щодо пріоритетних напрямів цієї діяльності [3].

Відділення спрямовує діяльність підвідомчих установ на розв’язання акту-
альних проблем розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у регіонах: 
вивчення можливостей навчання дорослого населення в системі професійної осві-
ти; створення на базі провідних ЗП(ПТ)О регіональної мережі закладів професій-
ної освіти упродовж життя і формування соціально-психологічної компетентності 
педагогічних працівників; створення карт сертифікації роботодавців тощо. Осо-
блива увага приділяється експериментальним дослідженням з проблем формуван-
ня трудового потенціалу регіонів. Відділенням схвалено пропозицію департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації та 
Запорізької обласної федерації роботодавців щодо проведення експерименту ака-
демічного рівня «Науково-методичне забезпечення діяльності освітньо-професій-
ного кластера з формування трудового потенціалу регіону» (керівники: В.І. Са-
пронов, докт. пед. наук Л.І. Короткова). Здійснюється науковий супровід цього 
експерименту. Відділенням схвалено також проміжні результати дослідження 
особливостей функціонування регіональних професійно-освітніх округів як новіт-
ньої моделі ефективної підготовки робітничих кадрів на депресивних територіях.

Вчені Відділення багато уваги приділяють організації та проведенню цикліч-
них конференцій. Разом з Вінницьким державним педагогічним університетом 
імені Михайла Коцюбинського проведено 15 міжнародних конференцій «Сучасні 
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми». За їх результатами видано 62 збірники на-
укових праць. Спільно з Хмельницьким національним університетом проведено 11 
міжнародних науково-практичних конференцій «Професійне становлення осо-
бистості: проблеми і перспективи», видано 8 збірників наукових праць. Вагомий 
внесок у започаткування й організацію цих конференцій зробив докт. пед. наук 
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І.Є. Каньковський (1956-2016 рр.). Із Львівським державним університетом безпе-
ки життєдіяльності проведено 6 міжнародних наукових конференцій «Інформа-
ційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», 
спільно з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний ін-
ститут» — 7 міжнародних науково-практичних конференцій «Наукова школа ака-
деміка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів». За їх результатами видано 
збірники наукових праць і дидактичні комплекси.

У науково-видавничій діяльності Відділення спирається не лише на свої на-
укові підрозділи, а й співпрацює із закладами освіти різних типів. Спільно з Ки-
ївським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка засновано 
збірник наукових праць «Педагог професійної школи», з польськими вченими — 
українсько-польський / польсько-український щорічник «Професійна освіта: пе-
дагогіка і психологія» / «Ksztalcenie zawodowe: pedagogica i psychologia». Його за-
сновано за ініціативи Відділення, секції педагогіки праці Польської академії наук, 
Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України та Академії 
імені Яна Длуґоша в м. Ченстохові (Республіка Польща). Презентація першого 
номера видання відбулася в Посольстві Республіки Польща в Україні в листопаді 
1999 р. Видано 15 томів цього міжнародного наукового щорічника. У 2017 р. Ака-
демією спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської та Інститутом педаго-
гічної освіти і освіти дорослих НАПН України засновано новий польсько-україн-
ський науковий щорічник «Професійна і неперервна освіта» («Edukacja zawodowa 
i ustawiczna»). Відтоді видано 6 щорічників.

Вченими Відділення та науковими співробітниками підвідомчих установ 
упродовж 1997-2021 рр. видано понад 400 монографій, близько тисячі підручників 
і навчальних посібників, понад 2 тис. методичних посібників і рекомендацій, 400 
навчальних програм і концепцій, понад 100 словників і довідників, близько 20 тис. 
статей.

Нові завдання Відділення у галузі педагогічної освіти полягають в: обґрун-
туванні концепції підготовки вчителя в Україні, спрямованої на розвиток його 
особистісного потенціалу, творчий саморозвиток професіонала; упровадженні 
результатів фундаментальних і прикладних досліджень, підготовку спеціальних і 
тренінгових курсів, методичних рекомендацій, навчальних посібників для закладів 
освіти різних типів; розширенні співпраці з педагогічними університетами щодо 
створення спільних наукових центрів і лабораторій з дослідження проблем підви-
щення кваліфікації вчителів.

Відділення враховує нові завдання щодо підвищення якості професійної під-
готовки виробничого персоналу, проведення наукових досліджень і створення су-
часного науково-методичного забезпечення підготовки фахівців у ЗФПО; популя-
ризації у суспільстві місії та здобутків професійної освіти і науки у вітчизняному 
й зарубіжному науково-освітніх просторах; забезпечення широкого обговорення 
пріоритетних напрямів практико-орієнтованих досліджень та експериментальних 
розробок.

Традиційними стали спільні науково-практичні заходи з Представництвом 
Інституту з міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних універ-
ситетів DVV International в Україні. За участі МОН України, органів місцевого 
самоврядування Відділенням підготовлено і проведено форум «Європейський 
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Союз — Україна: освіта дорослих» (Київ, 2014 р.), міжнародні дні освіти дорослих 
у Львівській (2015 р.), Запорізькій (2016 р.) областях.

За підтримки Відділення створено громадську спілку «Українська асоціація 
освіти дорослих» (2015 р.) (http://www.uaod.org.ua/), яка стала членом Європей-
ської асоціації освіти дорослих (2016 р.), та громадську організацію «Культурно-
освітня ініціатива» (2016 р.). Діяльність цих громадських організацій спрямована 
на розвиток формальної, неформальної та інформальної освіти, розбудову грома-
дянського суспільства в Україні.

Упродовж понад двох десятиліть Відділення співпрацює з Науковим педа-
гогічним товариством «Польща-Україна» (голова — докт. ґаб., проф., іноземний 
член НАПН України Ф. Шльосек). Організовано і проведено 9 українсько-поль-
ських / польсько-українських наукових форумів, зокрема: «Розвиток педагогічних 
наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття» — «Rozwój nauk pedagogicznych w 
Ukrainie i Polsce na początku XXI wieku» (м. Черкаси, 2011 р.); «Інтердисциплінарність 
педагогіки та її субдисципліни» — «Interdyscyplinarność pedagogikі i jej subdyscypliny» 
(м. Краків, 2013 р.); «Освіта для сучасності» — «Edukacja dla współczesnosći» (м. Київ, 
2015 р.); «Освіта для майбутнього» — «Edukacja dla przyszłości» (м. Бидгощ, 2017 р.); 
«Освіта для миру» — «Edukacja dla pokoju» (м. Переяслав-Хмельницький, 2019 р.); 
«Дороги і бездоріжжя освіти в умовах пандемії COVID-19» — «Drogi i bezdroża 
edukacji w okresie pandemii COVID-19» (м. Люблін, 2022 р.).

Учасники VIII Українсько-польського / польсько-українського форуму «Освіта для 
миру» — «Edukacja dla pokoju» на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі, 

2019 р.

За ініціативи Відділення професійної освіти і освіти дорослих та Харківсько-
го національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 8-9 листопада 
2021 р. відбувся Міжнародний круглий стіл «Якість сучасної освіти в контексті по-
стнекласичної парадигми: методологія, теорія, практика» — «Jakość współczesnej 
edukacji w kontekście postnieklasycznego paradygmatu: metodologia, teoria, praktyka». Спі-
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ворганізатори заходу — МОН України, НАПН України, Департамент науки і осві-
ти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент освіти Харківської 
міської ради, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у Вар-
шаві (Республіка Польща), Державний інститут імені Стефана Баторія у Скєрнєві-
цах (Республіка Польща), Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України». Уче-
ні академічних установ НАПН України і НАМН України, управлінці сфери освіти, 
викладачі ЗВО України і Республіки Польща, педагоги-практики, представники 
громадських організацій об’єднали зусилля, аби в межах фахової дискусії знайти 
шляхи підвищення якості освіти, що має забезпечити належну підготовку молоді 
до життєдіяльності в нових умовах мінливого світу. Проведення такої міжнародної 
зустрічі засвідчило розвиток ідей, проголошених міністром освіти і науки України 
Сергієм Шкарлетом у червні 2021 р. в Харкові під час Всеукраїнської стратегічної 
сесії «Освіта України — 30. Національний технопарк з підвищення якості освіти».

Участь членів Відділення і польських вчених у Всеукраїнській стратегічній сесії, м. Харків, 
червень 2021 р.

Системна співпраця з іноземними членами НАПН України (Хенрик Беднар-
чик, Іоланта Вільш, Стефан Міхал Квятковський, Ян Лащик, Тадеуш Левовицький, 
Франтішек Шльосек) та почесними докторами НАПН України (Єжи Куніковскі, 
Зигмунт Вятровскі, Богуслав Сліверський) з Республіки Польща забезпечує актив-
ний обмін науковими ідеями, успішне проведення міжнародних форумів, наукових 
і науково-практичних конференцій, методологічних семінарів та реалізацію спіль-
них дослідницьких проєктів.

За сприяння президента НАПН України акад. В.Г. Кременя — члена На-
ціональної Комісії ЮНЕСКО — в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих 
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імені Івана Зязюна НАПН України відкрито кафедру ЮНЕСКО «Неперервна про-
фесійна освіта ХХІ століття» (http://ipood.com.ua/unesco/) (керівник — член-кор. 
Г.І. Сотська). Її діяльність спрямовується на підтримку системи науково-дослідної 
роботи, а також збір та узагальнення інформації і документації з проблем андраго-
гіки, що сприяє розвитку співпраці вітчизняних та зарубіжних дослідників. Основні 
завдання кафедри — підготовка і перепідготовка науково-педагогічного персоналу, 
сприяння створенню мереж для обміну знаннями і кращими взірцями практичного 
досвіду, поширення знань і надання підтримки у розробленні й імплементації націо-
нальних стратегій і планів щодо вдосконалення професійної підготовки та розвитку 
вчителів, а також освіти дорослих упродовж життя.

Вчені НАПН України — учасники Міжнародного круглого столу «Якість сучасної освіти 
в контексті постнекласичної парадигми: методологія, теорія, практика» — «Jakość 

współczesnej edukacji w kontekście postnieklasycznego paradygmatu: metodologia, teoria, 
praktyka», 7 листопада 2021 р.

У 2017-2021 рр. наукові дослідження спрямовувалися на забезпечення єв-
ропейської та світової інтеграції України, виявлення нових можливостей інфор-
матизації та управління освітою на всіх її рівнях. Членами Відділення завершено 
дослідження таких проблем: обґрунтування шляхів євроінтеграції професійної 
освіти; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій дистанційної під-
готовки майбутніх кваліфікованих робітників; розроблення хмаро орієнтованого 
середовища освітньо-професійної діяльності та науково-методичних засад інфор-
матизації ЗП(ПТ)О.

Про результати дослідження проблем професійної орієнтації різних катего-
рій дорослого населення науковими установами Відділення поінформовано Мініс-
терство соціальної політики України.

На засіданні бюро Відділення розглянуто проєкт Концепції реформування 
системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих адміні-
страцій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самовря-
дування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України 1 грудня 2017 р. [13]. Підготовлено пропозиції до плану заходів з реаліза-
ції цієї Концепції (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
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10 травня 2018 р. № 342). Результати наукового пошуку використано для розро-
блення навчально-методичних матеріалів і тренінгових програм Всеукраїнського 
центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцево-
го самоврядування.

У 2018 р. спільно з МОН України розроблено Концепцію розвитку педаго-
гічної освіти, схвалену колегією МОН України 16 липня 2018 р. [8]. Обґрунтовано 
також концептуальні засади, використані в проєкті Закону України «Про освіту 
дорослих». Запропоновано включення до державного Класифікатора професій 
(ДК 003:2010) професії «Андрагог» (наказ Мінекономрозвитку України від 15 лю-
того 2019 р. № 259).

У сфері професійної (професійно-технічної) освіти: створено педагогіч-
ну систему консультування учнівської молоді з професійної кар’єри, що сприяє 
розвитку кар’єрної компетентності, забезпеченню конкурентоздатності на рин-
ку праці, мобільності і кар’єрному зростанню впродовж життя майбутніх квалі-
фікованих робітників. Розроблено методичну систему дистанційної підготовки 
кваліфікованих робітників, що дає змогу гнучко організовувати освітній процес, 
модернізувати зміст професійного навчання, підвищує ефективність формування 
професійної компетентності кваліфікованих робітників, уможливлює розвиток 
готовності педагогів ЗП(ПТ)О до використання методик і технологій дистанцій-
ного навчання.

Відділення спрямовувало свою діяльність на: забезпечення виконання плано-
вих науково-дослідних робіт; підготовку відповідних матеріалів до загальних збо-
рів і методологічних семінарів, до розгляду питань на засіданнях Президії НАПН 
України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; 
обґрунтування і внесення пропозицій до проєктів законів України; надання від-
повідної інформації та аналітичних матеріалів Кабінету Міністрів України, МОН 
України, Мінсоцполітики України та іншим органам державної влади.

Упродовж 2017-2021 рр. здійснювалась узгоджена з директоратом і департа-
ментом професійної освіти МОН України робота щодо виконання рекомендацій 
парламентських слухань «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфі-
кованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення», а також 
рішення профільного Комітету Парламенту України «Про проміжні результати 
впровадження програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 
2017-2021 роки». Вчені наукових підрозділів Відділення брали участь у виїзних за-
сіданнях Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у 
Волинській, Донецькій, Луганській, Львівській областях.

Спільно з МОН України Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України підготовлено і проведено Форум «Міста, що 
навчаються: нові можливості для розвитку громади» (27 жовтня 2017 р., м. Мелі-
тополь). Це сприяло розвитку освіти дорослих, формуванню культури навчання 
впродовж життя, забезпеченню соціальної згуртованості та економічного зрос-
тання громад міст, які серед пріоритетів обрали курс на всебічну підтримку на-
вчання впродовж життя.
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Спільне засідання фахівців МОН України, DVV International і НАПН України з 
обговорення проєкту закону про освіту дорослих, 13 вересня 2017 р.

Учасники Міжнародної конференції ЮНЕСКО CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017 
«Сила освіти дорослих: перспективи 2030», м. Сувон, Республіка Корея, 2017 р.

Вченими структурних підрозділів Відділення у сфері професійної освіти 
розроблено концепції стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів 
та проєктування SMART-комплексів для ЗП(ПТ)О аграрної, будівельної та ма-
шинобудівної галузей; теоретично обґрунтовано методичну систему стандарти-
зації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах, систему 
діагностування розвитку професійної компетентності майстрів виробничого на-
вчання; створено модель формування підприємницької компетентності здобува-
чів професійної (професійно-технічної) освіти та проєктно-орієнтовану модель їх 
розвитку в ринкових умовах. Розроблено методики розвитку готовності виклада-
чів фахових дисциплін до стандартизації професійної підготовки майбутніх мо-
лодших спеціалістів, формування самоосвітньої компетентності здобувачів освіти; 
технології проєктного менеджменту ЗП(ПТ)О, організації професійної підготов-
ки кваліфікованих робітників для аграрної, будівельної і машинобудівної галу-
зей на модульно-компетентнісній основі та із застосуванням SMART-комплексів; 
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обґрунтовано дидактичні положення щодо проєктування змісту компетентнісно 
орієнтованого навчання; розроблено технології розвитку професійної компетент-
ності майстрів виробничого навчання та дорожню карту для роботодавців з упро-
вадження дуальної форми здобуття освіти у виробничих умовах суб’єктів госпо-
дарювання. Робочими групами підготовлено проєкти професійних стандартів на 
основі компетентнісного підходу: «Педагог професійного навчання», «Майстер 
виробничого навчання», «Методист закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти», що проходять громадське обговорення.

Концептуальна модель SMART-комплексу, розроблена 
вченими Інституту професійної освіти НАПН України, 2020 р.

Основні напрями співпраці Інституту професійної освіти НАПН України з 
департаментом, директоратом професійної освіти МОН України: наукове керів-
ництво педагогічними експериментами всеукраїнського рівня («Розвиток публіч-
но-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з 
використанням технологій стратегічного менеджменту», «Професійна підготовка 
кваліфікованих робітників для сфери обслуговування систем відновлюваної со-
нячної та теплової енергетики», «Організація професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти», «Формування 
готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»); 
науково-методичний супровід професійної підготовки фахівців у ЗФПО; розви-
ток проєктного менеджменту в ЗП(ПТ)О у вітчизняній і зарубіжній практиці; 
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участь у Міжнародному проєкті Erasmus+ «Нові механізми управління на основі 
партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні 
(PAGOSTE)».

У сфері педагогічної освіти і освіти дорослих: розроблено «Концепцію роз-
витку освіти і навчання дорослих в Україні» (2019 р.) і проєкт кваліфікаційної ха-
рактеристики професії «Андрагог», а також технології навчання різних категорій 
дорослого населення, зокрема формування андрагогічної компетентності педаго-
гічного персоналу, працівників бібліотек, творчого використання здобутків вітчиз-
няних науково-педагогічних шкіл у формальній і неформальній освіті викладачів 
ЗВО; підготовлено науково обґрунтовані методики сертифікації вчителів ЗЗСО, 
удосконалення підходів до визначення пріоритетних цілей і способів атестації і 
сертифікації, підготовки цільових програм сертифікації і способів оцінювання 
ключових компетентностей учителів; розроблено модель психологічного супрово-
ду навчання різних категорій дорослих та програми виявлення освітніх потреб й 
особливостей педагогічної взаємодії з різними категоріями дорослого населення, 
програми для шкільних психологів щодо психологічного супроводу вчителів на пе-
рехідних етапах професійного розвитку.

Відділенням підготовлено матеріали до загальних зборів НАПН Украї-
ни «Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні» (20 листопада 
2020 р.).

Відповідно до Програми спільної діяльності МОН України та НАПН Укра-
їни на 2021-2023 роки вчені Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України у 2021 р. брали участь у доопрацюванні проєкту За-
кону України «Про освіту дорослих» і проєкту Концепції підготовки педагогічно-
го персоналу до роботи з дорослими. Спільно із закладами освіти організовано і 
проведено 20 науково-практичних масових заходів (науково-практичних конфе-
ренцій, методологічних семінарів, вебінарів, круглих столів).

Підготовлено й внесено пропозиції до: законопроєктів «Про фахову перед-
вищу освіту», «Про освіту дорослих», «Про професійну освіту», «Про професій-
ну (професійно-технічну) освіту», «Про професійні кваліфікації», «Про внесення 
змін до розділу ХV Закону України «Про вищу освіту», а також до «Положення 
про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти», «Положення про дистанційну форму здобуття загальної серед-
ньої освіти», «Положення про центр професійного розвитку педагогічних пра-
цівників», «Типового Положення про кваліфікаційний центр», «Положення про 
спеціальну школу в новій редакції»; «Положення про навчально-реабілітаційний 
центр»; «Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передви-
щої освіти»; проєктів постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»; «Про затвердження 
Положення про присвоєння професійних кваліфікацій»; «Про внесення змін до 
Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакант-
них наукових посад державної наукової установи»; проєктів наказів МОН Укра-
їни «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
2021 році»; «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх програм»; 
проєкту «Стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період 
до 2023 року та плану заходів щодо її реалізації»; до наради Комітету Верховної 
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Ради України з питань освіти, науки та інновацій щодо проблемних питань дер-
жавного супроводу наукової діяльності в Україні; до проєкту методичних реко-
мендацій з розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на 
компетентнісній основі тощо.

Підготовлено інформаційні матеріали для Офісу Президента України «Пе-
дагогічна освіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку», пропозиції до 
проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного та Податкового ко-
дексів щодо підтримки освіти дорослих».

Упродовж останніх п’яти років за участю Відділення проводиться всеукраїн-
ський конкурс «Педагогічний ОСКАР» відповідно до Меморандуму про співпра-
цю НАПН України з Державною установою «Науково-методичний центр вищої 
та фахової передвищої освіти». Його мета — виявлення та підтримка творчої ді-
яльності педагогічних колективів закладів фахової передвищої освіти, підвищення 
ефективності організації та управління освітнім процесом і якістю підготовки фа-
хівців, сприяння зростанню професійної майстерності педагогічних працівників, 
вивчення та поширення інноваційних педагогічних практик.

У подальшій діяльності Відділення об’єднуватиме зусилля для розв’язання 
таких невідкладних завдань у професійній (професійно-технічній) та фаховій 
передвищій освіті: інтеграція у Європейський простір професійної освіти і під-
готовки; організація взаємодії публічно-приватного партнерства у сфері профе-
сійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного 
менеджменту; розроблення електронного ресурсу для майстра виробничого на-
вчання; дидактичне обґрунтування підходів до підготовки підручників і навчаль-
них посібників для учнів ЗП(ПТ)О, що навчаються за дуальною формою здобуття 
освіти; удосконалення методичних рекомендацій з розроблення стандартів фа-
хової передвищої освіти. У вищій педагогічній освіті та освіті дорослих акту-
альними є: інтеграція у Європейський простір вищої освіти та Європейський до-
слідницький простір; сприяння підвищенню якості підготовки сучасного вчителя 
у ЗВО шляхом використання інтерактивних форм, методів, технологій, оновлення 
змісту підготовки на міждисциплінарних засадах та в умовах формальної і нефор-
мальної освіти; підготовка аналітичних матеріалів з проблем організації різних 
видів педагогічної практики у підготовці вчителів, викладачів-дослідників; обґрун-
тування змісту і методичних засад організації педагогічної інтернатури як форми 
післядипломної практики, професійного розвитку молодого вчителя, що передба-
чає «входження» у педагогічну професію через наставництво досвідченого вчите-
ля впродовж одного року після отримання кваліфікації; посиленння міжсекторної 
взаємодії для впровадження в Україні стратегії розвитку активного довголіття, а 
також розвитку культури навчання впродовж життя дітей, молоді та дорослих; на-
лагодження співпраці з Комітетом з освіти дорослих Громадської ради при МОН 
України з метою здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері 
освіти дорослих, продуктивної взаємодії з різними стейкхолдерами, спрямованої 
на вирішення питань підвищення конкурентоспроможності української освіти і 
науки, формування нових сегментів надання освітніх послуг як закладами вищої 
освіти, так і науковими установами.

З-поміж невідкладних завдань Відділення, безумовно, залишається наукове 
і методичне забезпечення розв’язання комплексу освітніх проблем, спричинених 
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пандемією COVID-19 та особливо повномасштабною російською агресією проти 
України, необхідністю посилення спротиву агресору та відновлення економіки на-
шої держави у повоєнний період.

Список використаних джерел:

1. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтегра-
ційних процесів : зб. наук. ст. / за ред. В. Г. Кременя, М. Ф. Дмитриченка, Н. Г. Нич-
кало. Київ : НТУ, 2015. 768 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/106929/ (дата звернення: 
22.07.2022).

2. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / НАПН 
України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гур-
жій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : 
Пед. думка, 2016. 448 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-
materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf (дата звернен-
ня: 22.07.2022).

3. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : моногра-
фія / НАПН України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), 
О. М. Топузов (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 
384 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/726223/1 (дата звернення: 22.07.2022).

4. Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти в Україні / НАПН 
України ; за заг. ред. В. Г.Кременя. Київ : Пед. думка, 2011. 304с.

5. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : моногра-
фія / Андрющенко В. П., Зязюн І. А., Ничкало Н. Г. та ін. ; за ред. В. Г. Кременя ; АПН 
України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. Київ : Наук. думка, 2003. 852 с.

6. Ничкало Н. Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграцій-
них процесів : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 125 с. 
URL: https://lib.iitta.gov.ua/709906/1 (дата звернення: 22.07.2022).

7. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») : постанова 
Кабінету Міністрів України від від 3 листопада 1993 р. № 896. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text (дата звернення 22.07.2022 р.).

8. Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти : наказ Міністерства 
освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/
npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення 
22.07.2022 р.).

9. Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноос-
вітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного вихо-
вання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : наказ Міністерства 
освіти і науки України від 25 лютого 2004 р. № 151/11 / М-во освіти і науки. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1_11290-04#Text (дата звернення 22.07.2022 р.).

10. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 
2002 р. № 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата 
звернення 22.07.2022 р.).

11. Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні : Указ 
Президента України від 8 травня 1996 р. № 322/96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/322/96#Text (дата звернення 22.07.2022 р.).



230

12. Про професійну (професійно-технічну) освіту : Закон України від 10 люто-
го 1998 р. № 103/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-
%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 22.07.2022 р.).

13. Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та за-
ступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : роз-
порядження Кабінету Міністрів України від від 1 грудня 2017 р. № 974-р. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80#Text (дата звернення 22.07.2022 р.).

14. Професійна освіта : словник : навч. посіб. для учнів і пед. працівників проф.-техн. 
навч. закл. / за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с.

15. Професійна освіта України на шляху до євроінтеграції (1992—2017) / наук. ред. 
Н. Г. Ничкало. Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2018. 358 с. URL: https://lib.iitta.gov.
ua/711208/1 (дата звернення: 22.07.2022).

16. Профтехосвіта України: ХХ століття : енциклопед. вид. / за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : 
АртЕк, 2004. 872 с



231

Р О З Д І Л   8 . 
В І Д Д І Л Е Н Н Я   В И Щ О Ї   О С В І Т И

Академік-секретар Відділення — Пе-
тро Юрійович Саух, академік НАПН Укра-
їни, доктор філософських наук, професор.

Вчений секретар Відділення — Мико-
ла Васильович Набок, кандидат педагогіч-
них наук, доцент.

Діяльність Відділення бере свій поча-
ток з листопада 1993 р., коли в складі АПН 
України було створено Відділення педаго-
гіки і психології професійної освіти, яке 
очолив акад. Л.О. Каніщенко. У 1997 р. у 
структурі АПН України створено Відділен-
ня педагогіки і психології вищої школи, яке 
з листопада 2008 р. стало називатись Відді-
ленням вищої освіти.

З 1997 до 2017 рр. Відділення очолю-
вав докт. пед. наук, проф., акад. М.Б. Євтух. 
24 березня 2017 р. академіком-секретарем 
Відділення обрано докт. філос. наук, проф., 
члена-кор. НАПН України П.Ю. Сауха. 
Вченим секретарем Відділення призначено 
канд. пед. наук, доц. М.В. Набока.

У складі Відділення наразі працюють 
17 дійсних членів (академіків), 16 членів-
кореспондентів, 7 іноземних членів НАПН 
України, 11 почесних академіків та 3 почес-
ні доктори. До відання Відділення віднесено 
Інститут вищої освіти НАПН України (ди-
ректор — докт. пед. наук, доц. І.І. Драч) та 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(ректор — докт. філософії, доц. М.О. Ки-
риченко).

Відділення працює над методологіч-
ною стратегією модернізації вищої освіти; 
розробленням системної, прозорої і на-
уково обґрунтованої моделі оптимізації 
мережі закладів вищої освіти, яка має бути 

Дійсний член (академік) НАПН 
України М.Б. Євтух

Академік-секретар Відділення вищої 
освіти, дійсний член (академік) НАПН 

України П.Ю. Саух
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реалізована в короткостроковій перспективі на основі спеціальної цільової про-
грами; досліджує архітектоніку сучасних процесів трансформації науки та осві-
ти, їх синергію як головний ресурс суспільства знань; здійснює пошук ефективних 
економіко-управлінських детермінант розвитку вищої освіти та розробляє інно-
ваційні підходи до діяльності закладів вищої освіти в умовах цивілізаційних змін; 
досліджує психолого-педагогічні основи вдосконалення освітнього процесу, орга-
нізаційні особливості та педагогічні фактори підвищення якості підготовки фахів-
ців; працює над запровадженням нового алгоритму гнучкої системи безперервної 
освіти; розробляє базові вимоги до освітнього та професійного рівня керівників 
установ і закладів освіти, вибудовує можливі інноваційні моделі управлінського 
циклу в умовах децентралізаційних процесів і збалансованого розвитку людського 
капіталу; аналізує співпрацю закладів вищої освіти України із зарубіжними уні-
верситетськими центрами; готує наукові експертні рекомендації щодо конкретних 
кроків імплементації Закону України «Про вищу освіту», розробленої МОН Укра-
їни за участі вчених Відділення «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-
2032 рр.», інших актів законодавства.

Упродовж усього періоду функціонування Відділення кількість його членів 
істотно змінювалася: від 22 у 1997-1999 рр. до 33 у 2001 р., від 37 у 2003 р. до 31 у 
2022 р. На початковому етапі становлення дослідження членів Відділення та вче-
них віднесених до нього установ орієнтувалися на виконання завдань Національ-
ної доктрини розвитку освіти, Державної програми «Вчитель», Державної про-
грами розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 рр., підготовки 
сфери вищої освіти України до участі в Болонському процесі тощо. Основні дослі-
дження спрямовувалися на обґрунтування філософсько-цивілізаційних засад мо-
дернізації вищої освіти (академіки В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, І.А. Зязюн, 
В.О. Пащенко), економіко-управлінських детермінант розвитку системи вищої 
освіти (академіки С.О. Довгий, М.З. Згуровський, Л.О. Каніщенко, А.А. Мазаракі,  
А.Ф. Павленко, А.Г. Слюсаренко, В.В. Скопенко, П.М. Таланчук, М.І. Шкіль, члени-
кор. А.М. Бугай В.Д. Пархоменко, О.В. Чалий) та психолого-педагогічних основ 
удосконалення освітнього процесу у закладах вищої освіти (академіки М.Б. Євтух, 
В.І. Кононенко, О.Г. Мороз, Б.І. Мокін, О.В. Третяк, члени-кор. Ю.І. Горобець, 
В.П. Малахов А.С. Нісімчук, В.Г. Сидякін, Г.П. Шевченко, О.Ф. Явоненко та ін.).

Дослідження членів Відділення, наукових підрозділів Інституту вищої освіти 
НАПН України й ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у цей період концен-
трувалися на широкому спектрі теоретичних і практичних проблем розвитку ви-
щої та післядипломної освіти України в контексті розгортання світових процесів 
глобалізації та інтеграції, зростання конкуренції на світовому ринку освіти; теоре-
тико-методологічному обґрунтуванні підвищення якості української освіти в кон-
тексті євроінтеграції, здійснення політики ідентичності в освіті, переосмислення 
освітнього ідеалу і мети української вищої освіти, урізноманітнення типів, форм 
надання освітніх послуг, урахування тенденцій розвитку та потреб ринку праці, 
зокрема розвитку транснаціональних форм вищої освіти.

Проблемами дослідження було визначено: філософські засади модернізації 
вищої освіти; порівняльне вивчення її розвитку в освітніх системах різних країн; 
теоретико-методологічні засади інформатизації, формування професійної компе-
тентності педагогічних і науково-педагогічних працівників; економіко-управлін-
ські чинники розвитку вищої освіти, психолого-педагогічні основи вдосконалення 



233

освітнього процесу; організаційні умови та педагогічні фактори підвищення якості 
природничої, технічної, суспільної і гуманітарної професійної підготовки; орга-
нізацію виховної роботи; процеси модернізації педагогічної та післядипломної 
освіти та інші. Істотна увага приділялася розв’язанню проблем розвитку, впрова-
дження інновацій та збереження традицій національної вищої освіти в процесі ре-
алізації принципів Болонського процесу, розробленню методологічних і методич-
них засад забезпечення виконання університетами своєї нової місії у сучасному 
демократичному суспільстві тощо.

Упродовж 2007-2011 рр. вченими Відділення отримано вагомі наукові і прак-
тично значущі результати. Зокрема:

— досліджено проблеми: трансформації вищої школи як соціального інституту 
в контексті радикальної модернізації українського суспільства, що здійсню-
ється під впливом глобалізаційних та євроінтеграційних процесів; соціаліза-
ції студентської молоді в умовах перехідного стану українського суспільства 
та за наявності суперечностей із входженням України в сучасні європейські 
освітній та науковий простори, зумовлених як вимогами Болонського проце-
су, так і особливостями модернізації української вищої освіти; узгодження 
структури, обсягів і якості підготовки кадрів з потребами економіки;

— обґрунтовано: теоретико-методологічні підходи до визначення поняття 
«якість освіти»; системні параметри якості освіти; принцип екології освіт-
нього процесу; концепцію закладу вищої освіти як соціального інституту і 
механізму соціалізації молоді в сучасних суспільних умовах України з ура-
хуванням загальноцивілізаційного контексту; доцільність і можливість за-
стосування Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи в 
освітньому процесі, зокрема в підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів; 
системи (моделі) підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності 
закладів загальної середньої освіти;

Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти 
України в контексті Болонського процесу» в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка за участю вчених Відділення вищої освіти НАПН України, 2016 р.
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— розроблено: теоретико-методологічні засади модернізації та концепції зміс-
ту гуманітарних дисциплін і дисциплін фізичного циклу у закладах вищої 
освіти гуманітарного, технічного і природничого профілів; варіант структу-
ри освіти України, узгодженої з Міжнародною стандартною класифікацією 
освіти, що покладено в основу Національної рамки кваліфікацій; концепту-
альну модель процесу соціалізації особистості студента у соціокультурно-
му середовищі закладу; концептуальні засади законодавчо-нормативного 
забезпечення модернізації вищої освіти в Україні; проєкт положення «Про 
впровадження Європейської кредитно-трансферної системи у заклад після-
дипломної педагогічної освіти».

На основі результатів досліджень університетських вчених розроблена ціліс-
на система навчання і підтримки обдарованої студентської молоді, яка передбачає: 
а) формування і впровадження в освітній процес відповідних стратегій навчання; 
б) спеціальні методики, орієнтовані на розвиток здібностей та обдарувань студен-
тів; в) організаційно цілеспрямовану підготовку викладачів до роботи з обдарова-
ною молоддю.

Розроблено та апробовано моделі: компетентності керівника закладу загаль-
ної середньої освіти включно з оцінюванням його освітньої діяльності; атестації 
закладу загальної середньої освіти та його рейтингового оцінювання; оцінюван-
ня діяльності місцевого органу управління освітою з позицій кваліметричного 
підходу, а також технологію його використання для її моніторингу й рефлексив-
ного розвитку управлінських компетентностей директора школи. Узагальнено 
досвід місцевих відділів освіти та підготовлено програму використання сучасних 
комп’ютерних технологій в оцінюванні діяльності закладів.

Видання «Філософія освіти: пошук пріоритетів» в 7-ми томах, 2012 р.
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Вагомим підсумком цього періоду стало масштабне дослідження «Філософія 
освіти: пошук пріоритетів», результати якого опубліковано у 2012 р. в семи томах. 
Автори цього видання академіки Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.П. Андрущенко 
та група університетських вчених В.В. Ільїн, В.Л. Савельєв, М.А. Шепелєв удосто-
єні Державної премії України в галузі освіти.

Упродовж наступного періоду 2012-2016 рр. кількісний і якісний склад Від-
ділення істотно змінився. Пішли з життя Д.М. Черваньов, А.С. Нісімчук, С.Ф. По-
важний, М.І. Шкіль, А.Т. Авдієвський, А.М Тугай, А.Ф. Павленко, іноземні члени 
В.Л. Матросов та Є.В. Бондаревська. Відділення поповнилося новими членами, 
значно розширилася й поглибилася тематика наукових досліджень.

Знаковими подіями й орієнтирами для членів Відділення та наукових праців-
ників його установ стали прийняття навесні 2016 р. загальними зборами НАПН 
України Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на 
період 2016-2022 рр., підготовка «Національної доповіді про стан і перспективи 
розвитку освіти в Україні (до 25-річчя незалежності)», державна атестація науко-
вих установ та вибори до академії.

Важливими здобутками вчених Відділення стали системні науково обґрунто-
вані пропозиції до проєктів законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову 
і науково-технічну діяльність», які у 2014 р. та 2016 р. відповідно набули чинності. 
Крім того, за участі фахівців МОН України, Комітету Верховної Ради України з 
питань науки і освіти, Інституту вищої освіти НАПН України, членів Відділення 
М.З. Згуровського, В.С. Бакірова, Л.В. Губерського та інших, низки громадських 
організацій, а також закордонних експертів, у стислі терміни розроблено проєкт 
Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. Результати наукових 
досліджень членів Відділення використано у діяльності робочої експертної групи 
з питань реформування освіти в рамках Програми реформ Президента України, 
робочої групи профільного Комітету Верховної Ради України з розроблення за-
конопроєктів «Про освіту» та щодо внесення змін до низки інших законодавчих 
актів, робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань праці, соціальної 
політики і пенсійного забезпечення щодо опрацювання проєкту Трудового Кодек-
су України; Колегії МОН України, національної команди експертів з реформуван-
ня вищої освіти за Програмою ЄС «Еразмус+», робочої групи з підготовки Поло-
ження щодо забезпечення академічної мобільності на виконання Закону України 
«Про вищу освіту», робочої групи МОН України з розроблення методології та 
методичних рекомендацій щодо стандартів вищої освіти, експертних комісій МОН 
України тощо.

Ученими Відділення встановлено, що у світовій практиці і в Україні відбува-
ється трансформація моделей університетської освіти та науки, за якими заклади 
та їх окремі підрозділи все більше конкурують за ресурси на регіональному, на-
ціональному та світовому рівнях. При цьому кошти державних бюджетів країн, як 
правило, не можуть забезпечити у повному обсязі потреби розвитку університетів 
в умовах конкуренції, що стає все більш критичним і для України. Дослідження 
засвідчили, що сучасні університети активно напрацьовують нові методи та засоби 
розв’язання проблем функціонування, конкуренції і розвитку на засадах підпри-
ємництва, тобто досягнення результатів на засадах ініціативності, креативності 
та відповідальності. Водночас доведено, що науково-технологічна діяльність уні-
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верситетів у вітчизняній економічній системі не підтримується інноваційною ак-
тивністю суб’єктів господарювання у промисловості та сфері послуг у достатніх 
обсягах, а державна програма формування в Україні дослідницьких університетів 
і запроваджені заходи підтримки мали обмежені результати.

Обґрунтовано, що процес реформування системи вищої освіти як важливо-
го та багатокомпонентного об’єкта соціальної реальності насамперед має спира-
тись на вдосконалену правову базу, яка імплементує базові засади правового поля 
європейського освітнього простору і зберігає та відроджує національні освітян-
ські традиції. Це дало змогу поєднувати історичний досвід із сучасними підхода-
ми, надаючи актуальності багатьом трендам освітньої діяльності, зокрема щодо 
самостійності закладів освіти. Встановлено необхідність і важливість постійного 
осучаснення законодавчо закріплених норм, чіткої орієнтованості та очевидної 
спрямованості на вдосконалення освітнього процесу, гарантій відсутності надмір-
ної політизації та бюрократизації освітньої сфери і незалежності її трансформа-
цій від керівництва освітньою галуззю.

Особливу увагу вченими Відділення було приділено активізації розроблення 
науково-методичного супроводу інституційного забезпечення якості вищої осві-
ти відповідно до Закону України «Про вищу освіту», розробленню пропозицій 
щодо формування й організації діяльності Національного агентства із забезпе-
чення якості вищої освіти, концептуальних засад та обґрунтування розмежування 
підготовки фахівців за рівнями освіти. Для цього розроблено і подано аргумен-
товані пропозиції до: Закону України «Про вищу освіту», Положення про поря-
док формування реєстру експертів з питань освіти за галузями знань для потреб 
формування галузевих та експертних рад із забезпечення якості вищої освіти, 
Науково-методичної ради та науково-методичних комісій МОН України; Поряд-
ку формування Науково-методичної ради та науково-методичних комісій МОН 
України; Положення про науково-методичну комісію з вищої освіти Науково-
методичної ради Міністерства освіти і науки України; Методичних рекомендацій 
щодо розроблення стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

Важливим для підвищення ефективності науково-дослідницької роботи ста-
ло обґрунтування прямої залежності її ефективності від критеріїв експертного 
оцінювання запитів на проведення наукових досліджень і розробок і, як наслідок, 
їх конкурсного відбору. Здійснено аналіз критеріїв, показників і регламенту сис-
теми такого оцінювання. Встановлено, що наявна система оцінювання нечутлива 
до обсягів фінансування і вимагає однакових чисельних показників для проєктів, 
кошти на виконання яких істотно відрізняються. Доведено, що співвідношення 
показників доробку, змістових наукових результатів і формальних очікуваних 
показників є незбалансованим, що часто призводить до заниження оцінок дослі-
джень високого рівня, у той час як проєкти з низькими показниками наукової до-
сконалості можуть отримувати високі оцінки за рахунок формальних показників. 
Досліджено систему експертного оцінювання запитів на гранти світових органі-
зацій, що фінансують наукові дослідження та розробки, зокрема Національного 
наукового фонду та Національних інститутів здоров’я США, Європейського на-
укового фонду, Дослідницьких рад Великої Британії і багатьох інших. Розроблено 
нову систему експертного оцінювання проєктів для використання у процесі кон-
курсного відбору МОН України. Проєкти форм документів представлено МОН 
України для опрацювання та узагальнення.
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Також з’ясовано, що Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО) 
використовується як інструмент для групування показників статистики освіти за 
освітніми рівнями (ступенями). Система класифікації розроблена як усеосяжний 
статистичний опис національних систем освіти та методології їх оцінювання з 
огляду на співставні освітні рівні згідно із складністю їх освітніх програм і відпо-
відних кваліфікацій. Класифікація є багатоцільовою системою, призначеною для 
полегшення аналізу політики та прийняття рішень у сфері освіти. Використання 
стандартних класифікацій забезпечує можливість узагальнення даних для націо-
нальних потреб і проведення міжнародних порівнянь.

Особливою актуальністю відзначалися результати досліджень щодо впрова-
дження системи національної стандартної класифікації освіти, сумісної з МСКО, 
як шляху до інтеграції освіти України у міжнародний освітній простір.

Важливими стали результати дослідження проблем національно-патріотич-
ного виховання студентської молоді з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
суспільних процесів. Здійснено аналіз результатів тестування під час проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів 
загальної середньої освіти, важливий для врахування МОН України.

Виступ академіка П.Ю. Сауха перед студентами та викладачами з нагоди відзначення  
50-річчя Сілезького університету, м. Катовіце (Польща), 2018 р.

Особливість науково-організаційної та науково-дослідної діяльності членів і 
науково-педагогічних працівників установ Відділення упродовж 2017-2021 рр. по-
лягала насамперед у реалізації положень введеного в дію на початку 2016 р. нового 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», до прийняття яко-
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го та внесення в подальшому змін активно долучилися вчені Відділення. Уточнено 
визначення понять «докторант», «молодий вчений», «вчена рада», удосконалено 
порядок обрання дійсних членів національних академій наук, порядок заміщення 
вакантних посад наукових працівників. Започатковано роботу рад молодих вче-
них в Інституті вищої освіти НАПН України та Університеті менеджменту освіти. 
На конкурсних засадах розпочато виділення коштів на наукові дослідження моло-
дим вченим установ НАПН України. Вивчено і узагальнено вітчизняні та зарубіжні 
практики синергії науки і освіти; розроблено технологію професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і 
науки, що сприяє особистісному розвитку науково-педагогічного персоналу і здо-
бувачів вищої освіти, підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці.

На цій основі Відділенням розгорнуто роботу зі створення спільно із закла-
дами вищої освіти низки науково-експериментальних майданчиків (науково-мето-
дичний центр роботи з обдарованою молоддю при Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка, експериментальний майданчик з реалізації про-
єкту «Університет 3.0» при Східноєвропейському національному університеті іме-
ні Лесі Українки, науково-дослідна лабораторія нових методів навчання в сфері 
інформаційних технологій при Вінницькому національному технічному універси-
теті).

Знаковою подією для вчених Відділення стало відзначення у жовтні 2017 р. 
25-річчя НАПН України. У підготовці та проведенні урочистих загальних зборів 
«25 років Національній академії педагогічних наук України: здобутки та перспек-
тиви», виставки друкованих праць, ювілейних видань, ретроспективного фільму 
про історію академії взяла участь переважна більшість членів Відділення, наукових 
працівників Інституту вищої освіти НАПН України та науково-педагогічних пра-
цівників Університету менеджменту освіти. Крім того, Відділення брало активну 
участь у підготовці нової редакції Статуту НАПН України та нової редакції Прі-
оритетних напрямів наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології в 
НАПН України на 2018-2022 рр., які затверджено загальними зборами академії у 
жовтні 2017 р.

У 2018 р. дещо змінився склад членів Відділення. Наказом президента НАПН 
України до складу Відділення введено члена-кор. НАПН України, докт. іст. наук, 
проф. В.М. Ткаченка. Рішенням загальних зборів НАПН України від 23 березня 
2018 р. члена-кор. НАПН України О.В. Скрипнюка за його заявою виведено із 
складу НАПН України у зв’язку з обранням дійсним членом Національної ака-
демії правових наук України. Натомість рішенням цих загальних зборів його, а 
також Є.В. Імаса, заслуженого економіста України, докт. екон. наук, проф., рек-
тора Національного університету фізичного виховання і спорту України, обрано 
почесними академіками НАПН України. Загальними зборами НАПН України 16 
листопада 2018 р. почесним академіком НАПН України обрано професора Яна де 
Ґруфа, засновника та президента Європейської асоціації з питань освітнього пра-
ва та політики, професора Коледжу Європи (м. Брюгге, Бельгія). Оновився і склад 
бюро Відділення. До його складу обрано академіків М.Б. Євтуха, Г.П. Шевченко, 
члена-кор. НАПН України М.В. Гриньову, почесного академіка НАПН Украї-
ни, докт. пед. наук В.І. Маслова та заступника директора Інституту вищої освіти 
НАПН України докт. пед. наук І.І. Драч.
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Найвагомішими науковими досягненнями вчених Відділення за цей рік стали:

— обґрунтування концептуальних засад розроблення національного рейтингу 
закладів вищої освіти та механізмів його реалізації. На цій основі підготов-
лено і внесено пропозиції НАПН України щодо доповнення чинного Закону 
України «Про вищу освіту» статтею про національний рейтинг закладів ви-
щої освіти. Доведено пріоритетність рейтингового механізму над акредита-
ційним щодо оцінювання якості вищої освіти і мотивації до її підвищення в 
умовах освітніх трансформацій;

Загальні збори Відділення 16 листопада 2018 р.

— розроблення на основі фундаментального дослідження «Економічні відно-
сини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки» 
нової моделі економічної діяльності у сфері вищої освіти, яка передбачає 
перехід від фінансування «утримання» закладів вищої освіти до оплати під-
готовки здобувачів вищої освіти за певними рівнями та спеціальностями за 
визначеною ціною. Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти 
апробована на колегіях МОН України, Мінекономрозвитку України та за-
сіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

— аргументування необхідності створення лідерської Асоціації українських 
університетів для забезпечення в українському середовищі культури форму-
вання конкурентоспроможної якості. Спільно з Британською радою Інсти-
тутом вищої освіти НАПН України створено Програму розвитку лідерсько-
го потенціалу університетів України, реалізовану впродовж 2015-2018 рр. на 
експериментальних майданчиках 40 вітчизняних університетів;

— розроблення та обґрунтування нової моделі сучасного університету «Уні-
верситет 3.0», який продукує інтегроване освітнє, науково-дослідницьке та 
підприємницьке середовище, синергію «освіта — наука — інновація — ко-
мерціалізація». Доведено, що такий університет має стати центром змін, аген-
том розвитку регіонів, галузей, країни. Упровадження цієї моделі в практику 
передбачає становлення університету нової формації, що сприятиме підви-
щенню конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти у світовому освіт-
ньо-науковому просторі. Базою пілотного проєкту з апробації університету 
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нової формації визначено Східноєвропейський національний університет  
імені Лесі Українки, де вже склалися певні умови для переходу до цієї моделі, 
і Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

— розроблення здоров’язбережувальної системи фізичного виховання учнів та 
студентів. Для її імплементації внесено пропозиції МОН України та Мініс-
терству молоді і спорту України, визначено експериментальні майданчики 
для її реалізації;

— обґрунтування механізму реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» 
функції науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, який спри-
яє підвищенню ефективності їх діяльності;

— розроблення механізмів оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінте-
грації, які мають забезпечити доступ до якісної вищої освіти в Україні шля-
хом розвитку конкуренції закладів вищої освіти на основі зрозумілих стан-
дартів, формування валідних, вірогідних, прозорих і відкритих механізмів 
оцінювання вищої освіти на державному, регіональному та інституційному 
рівнях.

Круглий стіл «Університет 3.0. Соціальна місія і реальність» у Східноєвропейському 
національному університеті імені Лесі Українки, м. Луцьк, 2018 р.

У 2019 р. склад членів Відділення змінився кількісно і якісно. Рішенням за-
гальних зборів НАПН України від 17 грудня 2019 р. дійсним членом НАПН Укра-
їни обрано П.Ю. Сауха, академіка-секретаря Відділення вищої освіти НАПН 
України. Членами-кор. НАПН України обрано Д.Г. Лук’яненка, докт. екон. наук, 
проф., ректора ДЗВО «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», С.А. Калашнікову, докт. пед. наук, проф., директора Інститу-
ту вищої освіти НАПН України, І.Я. Коцана, докт. біол. наук, проф. Східноєвро-
пейського національного університету імені Лесі Українки, почесним академіком 
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НАПН України — докт. техн. наук, проф., ректора Національного університету 
«Запорізька політехніка» С.Б. Бєлікова. Загальними зборами Відділення 5 квітня 
2019 р. задоволено заяви акад. М.Б. Євтуха та почесного академіка НАПН Украї-
ни В.І. Маслова з проханням вивести їх зі складу бюро Відділення за власним ба-
жанням. Натомість членами бюро Відділення обрано члена-кор. НАПН України 
Ю.І. Горобця, заслуженого діяча науки і техніки України, докт. фіз.-мат. наук, 
проф., директора Інституту магнетизму НАН України та МОН України та докт. 
філософії М.О. Кириченка, ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України.

Засідання Спілки ректорів ЗВО України та академічних шкіл Польщі за участі вчених 
Відділення, м. Луцьк, 2019 р.

Постановою Президії НАПН України від 21 лютого 2019 р. присвоєно звання 
«Почесний доктор НАПН України» професору кафедри красномовства та політо-
логії імені Йохана Скитта Уппсальського університету (Швеція) Лі Бенніх-Бйорк-
ман, а 14 листопада 2019 р. присвоєно звання «Почесний доктор НАПН України» 
професору Вільнюського педагогічного університету Кевішасу Іонасу по Відділен-
ню вищої освіти.

На цьому етапі найважливішими здобутками за пріоритетними напрямами 
досліджень стали:

— розроблення методичних рекомендацій з упровадження стратегій вищої 
освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства, що 
має сприяти інтернаціоналізації вищої освіти України, формуванню світо-
глядного підґрунтя мотивації і забезпечення стійкого розвитку суспільства, 
підвищенню суспільної відповідальності вищої освіти і зміцненню її функції 
служіння суспільству;

— виявлення причини розбалансованості навчання і виховання в освітньому 
процесі та визначення засад його цілісності на основі синергії спеціально ор-
ганізованого «едукативного середовища» на зразок давньогрецького світо-
глядного ідеалу «пайдеї», який поєднував виховання, навчання, включеність 
людини у весь комплекс культури й природи і так «виходив» на освіченість;

— ідентифікація передового університетського досвіду забезпечення якості ви-
щої освіти, що дало змогу поширити його в інших закладах вищої освіти. Зо-
крема, у Харківському національному економічному університеті імені Семе-
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на Кузнеця (ректор — член-кор. В.С. Пономаренко) розроблено, апробовано 
і впроваджено модель оцінки якості контингенту вступників, яка забезпечує 
можливість коригувати освітній процес. Застосування математичних мето-
дів обчислення з урахуванням коефіцієнта кореляції рівня успішності забез-
печило коректність моделі і підтвердило поглинаючий вплив конкурсного 
балу щодо всіх інших чинників. У Львівській політехніці (ректор — член-кор. 
Ю.Я. Бобало) розроблена і успішно апробована інформаційна система уні-
верситету «Моніторинг показників якості», яка передбачає моніторинг якос-
ті контингенту студентів, освітнього процесу, науково-дослідної роботи, ка-
дрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення університету, 
на основі яких визначаються показники результативності освітньо-науко-
вої діяльності і формується загальна оцінка якості діяльності університету. 
У Херсонському державному університеті (ректор — член-кор. О.В. Співа-
ковський) забезпечено цілісне представлення в мережі Інтернет дисертацій-
них робіт, інформації про публікації працівників у наукометричних базах 
Scopus та Google Scholar, а також результатів рейтингового оцінювання ді-
яльності закладів вищої освіти, що сприяє вдосконаленню діяльності універ-
ситету і може бути впроваджено у будь-якому закладі вищої освіти [2; 7; 18];

І Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, 
комунікація» в Національному авіаційному університеті, м. Київ, 2018 р.

— визначення основних тенденцій в сучасному молодіжному середовищі та об-
ґрунтування механізмів роботи з сучасною молоддю, зокрема виявлення її 
характерних рис та окреслення особливостей роботи з нею у контексті реа-
лізації Концепції Нової української школи.
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Науково-практичний семінар з питань компетентнісного підходу у вищій освіті. 
Національний університет оборони імені Івана Черняховського, м. Київ, 2021 р.

У 2020 р. склад членів Відділення кількісно зменшився. Дочасна смерть обі-
рвала життя акад. Я.Б. Олійника та члена-кор. М.Ф. Степка. Також за поданням 
Відділення рішенням загальних зборів НАПН України 20 листопада 2020 р. ректо-
ра Київського національного університету будівництва та архітектури П.М. Кулі-
кова та ректора Національного технічного університету «Дніпровська політехні-
ка» Г.Г. Півняка обрано почесними академіками НАПН України.

Особливість науково-організаційної роботи Відділення у 2020 р. і надалі 
полягала в урахуванні положень наказу МОН України «Про організаційні захо-
ди для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від 16 березня 2020 р. 
№ 406, постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 20 травня 2020 р. № 392 
та підготовленої Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України 
аналітичної записки «Про стан суспільної свідомості в Україні та заходи з його 
поліпшення в умовах пандемії COVID-19».

Іншим чинником, що зумовив певні корективи у діяльності вчених Відділен-
ня, став наказ НАПН України «Про заходи щодо виконання висновків та пропо-
зицій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій» від 20 липня 2020 р. № 36. Ученими Відділення спростовано деякі за-
уваження, зазначені у висновках та пропозиціях Наукового комітету за підсум-
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ками проведеного 10-18 червня 2020 р. заслуховування звітів головних розпоряд-
ників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність, 
і розроблено першочергові заходи з підвищення її актуальності та ефективності. 
З цією метою 30 липня 2020 р. дистанційно проведено засідання бюро Відділення, 
на якому розглянуто питання «Про першочергові заходи Відділення вищої осві-
ти, Інституту вищої освіти НАПН України та ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» з підвищення актуальності та ефективності діяльності згідно з постановою 
загальних зборів НАПН України від 30 червня 2020 р. № 1-1/1-1 і висновків та про-
позицій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки 
і технологій (протокол № 5 засідання Наукового комітету від 3 липня 2020 р.)». 
Прийняті рішення націлили вчених Відділення, Інституту вищої освіти НАПН 
України та Університету менеджменту освіти на активізацію участі наукових та 
науково-педагогічних працівників у конкурсах Національного фонду досліджень 
України, розпочатих у травні 2020 р., а також на підвищення публікаційної актив-
ності та ефективності на основі наукометрії і стандартизації наукової діяльності. 
Крім того, розроблено та внесено до Президії НАПН України пропозиції щодо 
вдосконалення показників діяльності Методичних рекомендацій з підготовки зві-
ту про діяльність підвідомчої установи НАПН України з огляду на зауваження 
Наукового комітету.

На цьому етапі дослідження вчених Відділення концентрувалися на широко-
му спектрі теоретичних і практичних проблем розвитку вищої освіти в контексті 
розгортання світових процесів глобалізації та інтеграції, зростання конкуренції 
на світовому ринку освіти, теоретико-методологічному обґрунтуванні поліпшення 
якості вітчизняної освіти. Зокрема:

• на основі аналізу сучасної ролі освіти і науки у стійкому розвитку суспіль-
ства в контексті інноваційного типу прогресу обґрунтовано стратегічні цілі 
та завдання на довгострокову перспективу з формування людського капіта-
лу в Україні та підготовлено пропозиції до Стратегії людського розвитку;

• розроблено систему показників оцінювання ефективності діяльності україн-
ських університетів та запропоновано рекомендації щодо її оцінювання для 
національного, секторального та інституційного рівнів; визначено й обґрун-
товано механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти та 
окреслено шляхи руху до створення університетів світового класу [16];

• проаналізовано світовий досвід рейтингування закладів вищої освіти з ме-
тою формування стратегій розвитку вищої освіти найвищої досконалості. 
З’ясовано проблеми, що перешкоджають упровадженню рейтингування за-
кладів вищої освіти. Обґрунтовано критерії і показники національного рей-
тингу та надано пропозиції з формування культури університетського рей-
тингування [6];

• розроблено і впроваджено цифровий програмно-методичний комплекс 
«Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової 
передвищої освіти в умовах діджиталізації»;

• розроблено освітню платформу «Профосвіта» як інноваційне навчально-
цифрове середовище безперервного професійного розвитку фахівців через 
формальну, неформальну й інформальну освіту, створено віртуальну школу 
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педагогічного коучингу на базі навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області;

• здійснено філософський аналіз радикальних змістових трансформацій 
функцій освіти в умовах глобалізації, які зумовили новий її світоглядний іде-
ал, пов’язаний із культурно-національною самоідентифікацією [11];

• проаналізовано основні характерні риси духовності в добу «товарної» кон-
цептуалізації освіти, окреслено основні принципи сучасної духовної кризи, 
доведено, що подолання кризи духовності вимагає усунення розбалансова-
ності в освітньому процесі навчання і виховання. Запропоновано трирівне-
ву модель горизонту духовного виховання, живильним джерелом якого має 
стати ідея «нового гуманізму» в освіті.

На виконання положень Указу Президента України «Про вдосконалення ви-
щої освіти в Україні» від 3 червня 2020 р. № 210/2020 розроблено пропозиції до 
Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 рр., зокрема щодо ство-
рення системи механізмів оцінювання і мотивації, забезпечення та вдосконалення 
якості вищої освіти тощо. 

Діяльність учених та науково-педагогічних працівників Відділення у 2021 р. 
продовжувала зазнавати впливу пандемії та зумовлених нею обмежень. Тому нау-
ково-організаційні заходи проводилися переважно дистанційно в умовах дії Тим-
часових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні 
дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних 
приміщеннях на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хворо-
би, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України 
від 9 травня 2020 р. № 16.

З огляду на кончину члена бюро Відділення члена-кор. Ю.І. Горобця загаль-
ними зборами Відділення 16 листопада 2021 р. членом бюро обрано члена-кор. 
НАПН України, докт. іст. наук, проф., головного наукового співробітника Дер-
жавної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» В.М. Ткаченка. 17 
листопада 2021 р. загальними зборами НАПН України почесними академіками 
НАПН України по Відділенню вищої освіти обрано докт. техн. наук, проф., в.о. 
ректора Українського державного університету науки і технологій О.М. Пшінь-
ка та докт. екон. наук, докт. пед. наук, проф., ректора Приватного закладу вищої 
освіти-інституту «Українсько-американський університет «Конкордія» О.О. Ро-
мановського.

За результатами наукових досліджень членів Відділення та віднесених до 
нього установ на цьому етапі:

— доведено нерозривний зв’язок філософії і освіти, в якому філософія є не 
лише її концептуальним ядром, а й креативною платформою, на основі якої 
формується новий образ освіти, з огляду на це обґрунтовано педагогічну мі-
сію філософії освіти в осмисленні освітнього процесу постковідного періоду 
та з урахуванням проблем доби кіберсоціалізації суспільства;

— розкрито роль і значення критичного мислення як однієї з основних нави-
чок людини ХХІ століття, доведено, що розвиток критичного мислення є 
провідним трендом освітнього процесу, визначено основні «больові» точки 
розвитку критичного мислення в теорії і практиці вітчизняної педагогічної 
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діяльності, сформульовано чотири постулати критичного мислення та за-
пропоновано алгоритм технології його розвитку, який передбачає конкретні 
методичні прийоми на різних рівнях освіти, у різних предметних галузях, ви-
дах і формах педагогічної діяльності;

— з’ясовано роль і значення гуманітарної парадигми, яка в умовах глобаліза-
ції та діджиталізації має бути життєдайною основою освіти, доведено, що 
саме гуманітарна парадигма як парадигма системного пізнання, яка забез-
печує ціннісно-цільові орієнтири освіти, є гарантом успішної гармонізації 
процесів, пов’язаних з переведенням інформації та знання у цифрову фор-
му, обґрунтовано різнопланові наслідки і ризики цифровізації освіти, аргу-
ментовано, що цифровізація освіти може бути продуктивною лише за умови 
опертя на антропоцентричний алгоритм;

— розроблено інноваційні та компетентнісно орієнтовані моделі розвитку про-
фесійної компетентності педагогічних працівників закладів вищої освіти, 
підвищення кваліфікації в контексті формування та розвитку науково-мето-
дичної, психолого-педагогічної, цифрової, конфліктологічної та коучинго-
вої компетентностей; запропоновано функціональну модель психологічної 
готовності до подолання кризових ситуацій тощо;

— обґрунтовано теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності 
університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» 
задля мотивації розвитку вітчизняних наукових і науково-педагогічних пра-
цівників та їх колективів шляхом імплементації механізмів підвищення до-
слідницького потенціалу університетів; розроблено концепцію «Президент-
ський університет» та запропоновано наукове забезпечення цього проєкту 
[5; 17].

Значущим досягненням науково-організаційної роботи Відділення став по-
чаток роботи Центру інноваційного розвитку вищої освіти, утвореного поста-
новою Президії НАПН України від 21 березня 2021 р. З огляду на актуальність 
проблеми трансформації вищої освіти України, підвищення її якості в сучасних 
умовах з лютого по листопад 2021 р. цим центром та Центром соціально-гумані-
тарних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
за сприяння МОН України під керівництвом акад. П.Ю. Сауха вперше реалізовано 
загальнонаціональний дослідницький проєкт «Якість вищої освіти очима студен-
тів». Участь в опитуванні взяли 2759 студентів 39 університетів (4 — Київ, 6 — Цен-
тральний регіон, 2 — Північний, 3 — Південний, 10 — Східний, 12 — Західний та 2 
переміщені університети). Результати соціологічного дослідження засвідчили, що 
студенти високо оцінюють якість вищої освіти в Україні та в абсолютній більшості 
усвідомлюють, навіщо їм потрібна вища освіта, і знають, як її застосувати для під-
вищення якості майбутнього життя. Водночас результати дослідження виявили й 
істотні проблеми в освітньому процесі та управлінні вищою освітою. Це дало змогу 
виробити конкретні пропозиції для реагування органами законодавчої, виконав-
чої влади та керівниками закладів вищої освіти і вжиття відповідних дій.

Значна увага вчених Відділення приділялася виконанню завдань програм 
спільної діяльності МОН України та НАПН України. Наразі вчені Відділення бе-
руть участь у реалізації заходів Програми спільної діяльності Міністерства освіти 
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і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 
роки.

Серед важливих питань у діяльності Відділення чільне місце посіли: виконання 
Плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шев-
ченка та 150-річчя від дня його перепоховання; виконання постанов загальних зборів 
НАПН України 31 жовтня 2013 р. «Концептуальні засади Національної стандарт-
ної класифікації освіти», 30 жовтня 2014 р. «Проблеми якості української освіти в 
контексті сучасних цивілізаційних змін»; підготовка та проведення методологічних 
семінарів «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів 
вищої освіти» 22 березня 2018 р. та «Шляхи і механізми підвищення конкуренто-
спроможності університетів України» 19 листопада 2020 р., а також розроблення 
пропозицій до проєкту та прийняття Стратегії розвитку Національної академії пе-
дагогічних наук України на 2016-2022 рр. Комплексна і системна робота проведена 
вченими Відділення з підготовки «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-
2032 рр.», «Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 
(До 30-річчя незалежності)» та другого, оновленого видання «Енциклопедії освіти».

Вчені та установи Відділення ефективно співпрацювали з Комітетом Верхо-
вної Ради України з питань науки, освіти та інновацій, Кабінетом Міністрів Укра-
їни та МОН України щодо експертного супроводження підготовки законодавчих 
та нормативно-правових актів, насамперед з питань освіти і науки.

Упровадження результатів наукових досліджень вчених Відділення відбува-
лося за такими напрямами:

— підготовка і випуск підручників, навчальних посібників, методичних реко-
мендацій, навчально-методичних комплексів для закладів вищої і післяди-
пломної педагогічної освіти;

— розроблення і впровадження навчальних програм дисциплін, створених за 
кредитною трансферно-накопичувальною системою, пакетів відповідних 
тестових завдань з оцінювання успішності студентів закладів вищої освіти і 
слухачів закладів післядипломної освіти згідно з вимогами європейської ін-
теграції;

— випуск монографій та аналітичних матеріалів за новітніми напрямами розви-
тку вищої освіти в Україні з метою впливу на процес підготовки наукових і 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

— проведення масових науково-практичних заходів (конференцій, круглих 
столів, майстер-класів) та випуск збірників наукових матеріалів.

Найпоширенішою формою впровадження та використання результатів на-
укових досліджень стала публікація наукових праць. За період 1997-2021 рр. члени 
Відділення та вчені віднесених до нього установ академії опублікували 484 моно-
графії, 227 підручників, 416 навчальних посібників, 432 методичні посібники, по-
над 400 навчальних програм і концепцій, 289 методичних посібників і рекоменда-
цій, 826 збірників наукових праць, 78 словників і довідників та понад 11 тис. статей 
у наукових фахових журналах загальним обсягом понад 5 тис. друк. арк. 392 пу-
блікації розміщено у зарубіжних виданнях, що свідчить про міжнародне визнання 
результатів наукових досліджень вчених Відділення. Про високу результативність 
його наукової діяльності свідчать також бібліометричні показники наукометрич-
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ної бази Scopus і Web of Science. Більшість публікацій отримала не лише науковий, 
але й громадський резонанс. Зокрема, це стосується перебудови освіти, яка, з од-
ного боку, пов’язана з її змістом, якістю, організацією, доступністю, а з іншого — з 
методологією, активним впровадженням інноваційних навчальних (педагогічних) 
технологій; посиленням трансдисциплінарних зв’язків, які розвивають когнітивне 
мистецтво пізнання; новою концепцією синергії навчання і виховання; стратегією 
полікультурної освіти в контексті турбулентності процесів міжкультурної взаємо-
дії, глобалізації, конкурентості, цифровізації, інтеграції і водночас диференціації.

Знаковою тенденцією в діяльності вчених Відділення стало щорічне зростання 
кількості англомовних публікацій і публікацій результатів наукових досліджень у 
міжнародних наукових виданнях Великої Британії, Італії, Литви, Німеччини, Поль-
щі, Словенії, США, Угорщини та інших країн. Значне зростання кількості англомов-
них публікацій розпочалося з 2016 р. з огляду на Указ Президента України «Про 
оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні». Враховуючи роль ан-
глійської мови як мови міжнародного спілкування, та з метою розширення доступу 
громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, 
забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і на-
уково-освітнього простору, до ресурсів Рамкової програми Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020», а з 2021 р. — «Горизонт Європа», вивчен-
ня англійської мови стало важливим чинником впливу на результативність наукових 
досліджень. Крім того, істотного поширення набула практика розміщення результа-
тів наукових досліджень в Електронній бібліотеці НАПН України, на сайтах Інсти-
туту вищої освіти НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та на 
сайтах закладів вищої освіти за місцем роботи членів Відділення.

Згідно із Стратегією розвитку НАПН України на 2016-2022 рр. з 2016 р. роз-
почато впровадження орієнтовних щорічних індикаторів розвитку в частині ви-
значення показників якості досліджень і розробок та результативності їх упро-
вадження, а також визначення показників конкурентоспроможності, іміджу у 
суспільстві та освітньо-науковому просторі. Порівняння значень показників спри-
яє підвищенню ефективності наукових досліджень окремих учених і наукових 
установ. У зв’язку з цим розгорнуто масштабну роботу із створення бібліометрич-
них профілів вчених Відділення, які визначають стан наукового середовища галузі, 
особливо в контексті бібліометричних показників баз Scopus і Web of Science.

Відповідно до угоди між НАПН України та Херсонською державною мор-
ською академією на 2014-2018 рр. Відділення забезпечувало наукове керівництво 
дослідно-експериментальною роботою за темою «Теоретико-методичні засади 
реалізації компетентнісного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців 
морської галузі».

Згідно з угодою між Національним університетом фізичного виховання і 
спорту України та НАПН України з 14 листопада 2014 р. у складі Відділення утво-
рено секцію з фізичної культури і спорту. До її складу ввійшли провідні фахівці 
Києва, Харкова, Львова, Дніпропетровська, Чернігова, Луцька. Секцію утворено 
для координації діяльності закладів вищої освіти, наукових установ та інших орга-
нізацій з розв’язання наукових проблем у сфері фізичної культури та спорту, під-
вищення ефективності підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і впро-
вадження результатів досліджень у практику.
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Виїзне засідання секції фізичного виховання і спорту «Здоров’язбережувальна система 
фізичного виховання учнів та студентів: від консерватизму до інновацій», м. Івано-

Франківськ, 2020 р.

Також підписано меморандуми про співпрацю із Спілкою ректорів закладів 
вищої освіти України, Українським дослідницьким соціальним консорціумом, низ-
кою зарубіжних і вітчизняних університетів, зокрема з Сілезьким університетом 
(Польща), Азербайджанським педагогічним університетом (Азербайджан), Таврій-
ським національним університетом імені В.І. Вернадського, Східноєвропейським 
університетом імені Лесі Українки, Українською асоціацією з розвитку менеджмен-
ту та бізнес-освіти, Державною службою якості освіти України, Всеукраїнською 
громадською організацією «Український союз промисловців і підприємців».

Підписання Меморандуму про співпрацю між Центром інноваційного розвитку вищої 
освіти НАПН України та Центром академічної етики 

та досконалості в освіті «Етос», м. Київ, 2021 р.
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Пріоритетними і актуальними завданнями Відділення на найближчу і се-
редньострокову перспективу є: обґрунтування алгоритму реорганізації системи 
управління вищою освітою на сучасній інноваційній основі відповідно до завдань 
операційного плану реалізації у 2022-2024 рр. Стратегії розвитку вищої освіти 
в Україні на 2022-2032 рр., затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 лютого 2022 р. № 286-р; науково-методична підтримка модернізації 
структури і змісту вищої освіти та забезпечення і вдосконалення її якості; науко-
во-методологічний супровід моніторингу громадської думки щодо реалізації нової 
концептуальної моделі розвитку вищої освіти; розроблення концепції національ-
ної платформи кращих практик університетів України та моделі й конкретних ме-
ханізмів оптимізації мережі закладів вищої освіти з метою організації об’єктивної 
конкуренції між ними як запоруки високої якості вищої освіти; сприяння побу-
дові стійкого та готового до майбутнього середовища освіти в дискурсі світових 
трендів розвитку вищої освіти (глобалізація, цифровізація, старіння населення); 
визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз зовнішнього серед-
овища, які впливають на розвиток вищої освіти; розроблення ефективної системи 
інтеграції вищої освіти, науки та виробництва, національного виховання й соціа-
лізації студентської молоді; наукове обґрунтування концепції інтернаціоналізації 
вищої освіти як важливого фактору її конкурентоспроможності в умовах ситуацій 
із загостренням; обґрунтування механізмів забезпечення експорту освітніх послуг 
в контексті глобалізації; аналіз стану вищої освіти в період пандемії коронавірусу, 
назрілих трансформацій та шляхів подолання викликів, спричинених пандемією.

Нові невідкладні дослідницькі завдання постали у зв’язку із віроломним і по-
вномасштабним воєнним вторгненням Російської Федерації в Україну, потребою 
підвищення ролі вищої освіти у посиленні спротиву агресії та післявоєнному від-
новленні країни на високотехнологічній інноваційній основі.
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Інститут педагогіки НАПН України — 
провідна державна науково-дослідна уста-
нова педагогічного профілю, яка здійснює 
концептуальний і науково-методичний су-
провід функціонування й розвитку вітчиз-
няної системи повної загальної середньої 
освіти, розробляє дидактичне і методичне 
забезпечення освітнього процесу в закладах 
загальної середньої освіти.

Директор інституту — Олег Михай-
лович Топузов, доктор педагогічних наук, 
професор, академік НАПН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України, віце-
президент НАПН України.

Інститут педагогіки засновано у 1926 р. 
За 96-річний період існування його назва 
зазнавала змін і уточнень: «Український 
науково-дослідний інститут педагогіки» 
(з 1926 р.), «Науково-дослідний інститут пе-
дагогіки УРСР» (з 1955 р.), «Інститут педа-
гогіки Академії педагогічних наук України» 
(з 1992 р.), «Інститут педагогіки Національ-
ної академії педагогічних наук України» (з 
2010 р.), але незмінною залишилась місія наукової установи — розвиток педагогіч-
ної науки на теренах України та збереження національних культурних і освітніх 
традицій, шанобливого ставлення до освіти й освіченості.

Директор Інституту педагогіки  
НАПН України 

академік О.М. Топузов
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Перші співробітники Українського науково-дослідного інституту педагогіки.  
Харків, 1926 р.

До 1991 р. інститут сформувався і функціонував як потужний центр педаго-
гічної науки в Україні, де було сконцентровано дослідження з різних її галузей — 
дидактики, методик навчання шкільних предметів, теорії і методики виховання, іс-
торії педагогіки, дефектології, порівняльної педагогіки, управління освітою тощо. 
Тому цілком закономірно з утворенням АПН України його науковий потенціал 
став основою для формування низки інститутів, які успішно працюють у її складі.

 З того часу наукову увагу і творчий пошук учених інституту зосереджено 
на педагогічних проблемах найбільш масового складника вітчизняної освітньої 
сфери — повної загальної середньої освіти. Дослідницьке поле установи охоплює 
концептуальні засади розвитку повної загальної середньої освіти; теоретичні про-
блеми формування її змісту і його реалізації в навчальних програмах; питання тео-
рії і методики навчання; підручникотворення; порівняльної педагогіки; історичної 
вітчизняної і зарубіжної науково-педагогічної та освітньої спадщини; управління 
загальною середньою освітою. Істотне місце у діяльності інституту посідає роз-
роблення законодавчо-нормативної бази; аналітична та експертна підтримка дер-
жавної освітньої політики, формування експертного середовища у сфері повної 
загальної середньої освіти; методичний супровід професійної діяльності вчите-
ля в умовах інноваційного розвитку освіти в Україні; забезпечення акумуляції 
сучасних педагогічних технологій і методик та обміну досвідом в педагогічних  
спільнотах.

У структурі інституту функціонують 17 наукових відділів, науково-дослідна 
робота яких координується відділеннями НАПН України. Відділення філософії 
освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України координує досліджен-
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ня чотирьох наукових відділів інституту: історії та філософії освіти (завідувач — 
член-кор. Н.П. Дічек); порівняльної педагогіки (завідувач — член-кор. О.І. Локши-
на); економіки та управління загальною середньою освітою (завідувач — канд. пед. 
наук, с. наук. с. О.М. Онаць); інновацій та стратегій розвитку освіти (завідувач — 
канд. пед. наук, с. наук. с. С.Е. Трубачева). Відділення загальної середньої освіти 
і цифровізації освітніх систем НАПН України здійснює координацію діяльності 
тринадцяти наукових відділів інституту: дидактики (завідувач — докт. пед. наук, 
проф. О.В. Малихін); початкової освіти імені О.Я. Савченко (завідувач — докт. 
пед. наук, с. наук. с. О.В. Онопрієнко); навчання української мови та літератури 
(завідувач — докт. пед. наук, проф. О.М. Горошкіна); навчання мов національних 
меншин та зарубіжної літератури (завідувач — докт. пед. наук, проф. Н.І. Бог-
данець-Білоскаленко); навчання іноземних мов (завідувач — докт. пед. наук, с. 
наук. с. В.Г. Редько); суспільствознавчої освіти (завідувач — канд. пед. наук, с. 
досл. Т.О. Ремех); навчання географії та економіки (завідувач — докт. пед. наук, 
проф. Т.Г. Назаренко); біологічної, хімічної та фізичної освіти (завідувач — докт. 
пед. наук, проф. Л.П. Величко); інтеграції змісту загальної середньої освіти (за-
відувач — акад. В.Р. Ільченко); технологічної освіти (завідувач — канд. пед. наук, 
с. наук. с. В.І. Туташинський); математичної та інформатичної освіти (завідувач — 
акад. М.І. Бурда); моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти 
(завідувач — докт. пед. наук, проф. Ю.О. Жук); STEM-освіти (завідувач — канд. 
пед. наук В.В. Рогоза).

Робота вченої ради Інституту педагогіки НАПН України, 2022 р.

Інститут є єдиною науковою установою України, де сконцентровано науко-
вий потенціал у галузі теорії та методики навчання шкільних предметів, що дає 
змогу цілісно досліджувати дидактичні і методичні проблеми всіх рівнів повної за-
гальної середньої освіти. Кадровий потенціал установи складають 163 наукові пра-
цівники (з них 113 за основним місцем роботи), з яких 46 докторів наук, 74 канди-
дати наук. В інституті працюють 6 дійсних членів та 3 члени-кореспонденти НАПН 
України, 16 вчених віком до 35 років.
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Засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України, січень 2022 р.

За роки незалежності інститут зробив вагомий внесок у методологічне, тео-
ретико-методичне і дидактичне забезпечення становлення і розвитку національної 
системи загальної середньої освіти в Україні. Його вчені брали активну участь у 
підготовці низки законодавчих актів у сфері освіти. Ними обґрунтовано концепту-
альні засади діяльності загальноосвітньої школи України в умовах творення неза-
лежної української держави, системно викладені у відповідній концепції (1992 р.), 
визначено методологічні і теоретичні основи функціонування загальноосвітньої 
школи з 12-річним терміном навчання (концепція 2001 р.), обґрунтовано теоретич-
ні засади змісту загальної середньої освіти, реалізовані у державних освітніх стан-
дартах трьох поколінь, запропоновано методики компетентнісно орієнтованого 
навчання, виявлення й оцінювання освітніх результатів школярів. Важлива роль ін-
ституту у формуванні національного фонду вітчизняних шкільних підручників. За 
період незалежності України вченими інституту створено понад 600 підручників 
і навчальних посібників з різних предметів навчального плану загальноосвітньої 
школи, які впроваджено в масову освітню практику. Започаткована інститутом 
понад двадцять років тому щорічна науково-практична конференція «Проблеми 
сучасного підручника» стала своєрідним осередком творення теорії сучасної на-
вчальної книги і здобула міжнародне визнання.

Період 2017-2021 рр. позначений активною і плідною участю вчених інститу-
ту у забезпеченні всебічного науково-теоретичного, дидактико-методичного і екс-
пертного супроводу трансформаційних процесів у загальній середній освіті відпо-
відно до ідей концепції Нової української школи, дослідженні фундаментальних 
проблем теорії і практики освітнього процесу. Найвагоміші результати дослід-
ницьких пошуків, здійснених протягом цього періоду, характеризуються такими 
здобутками.

Завершено формування і створено дидактико-методичне підґрунтя реаліза-
ції нового змісту початкової освіти. За активної участі вчених розроблено новий 
Державний стандарт початкової освіти, який передбачає спрямування освітнього 
процесу на систематичний розвиток молодшого школяра як цілісної особистості 
з урахуванням актуальних і перспективних потреб розвитку кожного учня відпо-
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відно до його вікових особливостей. Уперше запропоновано і обґрунтовано педа-
гогічну модель випускника початкової школи у сукупності компетентностей і на-
скрізних умінь, якими він повинен оволодіти, як орієнтир і основу для відбору та 
структурування змісту початкової освіти.

Під керівництвом акад. О.Я. Савченко створено затверджені МОН Украї-
ни Типові освітні програми для 1-2 і 3-4 класів закладів загальної середньої осві-
ти, які конкретизують зміст початкової освіти і вимоги до результатів навчання 
молодших школярів. Згідно з даними загальнодержавного дослідження процесу 
впровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої 
освіти, проведеного Інститутом освітньої аналітики МОН України, за цими про-
грамами працюють понад 55 % учителів початкової школи та понад 60 % учнів. 
Створено дидактико-методичне забезпечення реалізації вимог освітніх програм у 
навчальному процесі. Розроблено системи завдань, спрямованих на формування у 
молодших школярів відповідних умінь, компетентностей, запропоновано іннова-
ційну методику навчання математики в початковій школі. Підготовлено й видру-
кувано низку методичних посібників і матеріалів. Організовано постійно діючий 
всеукраїнський семінар «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орі-
єнтованого навчання молодших школярів», до участі в якому долучилися тисячі 
вчителів України. Вчені інституту є авторами і співавторами понад 50 підручників, 
що перемогли у всеукраїнських конкурсах проєктів підручників 2018-2021 рр. і за 
вибором учителів видані за державні кошти, та понад 100 навчальних посібників  
для 1-4 класів.

За участі науковців інституту створено Державний стандарт базової серед-
ньої освіти та Типову освітню програму для 5-9 класів закладів загальної середньої 
освіти, розроблено цілісну систему забезпечення освітнього процесу в 5-9 класах 
закладів загальної середньої освіти, що включає:

Підручники, підготовлені науковими працівниками  
Інституту педагогіки НАПН України, 2022 р.

• комплект із двадцяти трьох модельних навчальних програм, що охоплює 
усі освітні компоненти типового навчального плану і забезпечує укладання 
освітньої програми закладу загальної середньої освіти;

• повний комплект підручників для 5-го класу, розроблених у єдиній системі із 
урахуванням міжпредметних зв’язків;
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• повний комплект безкоштовних цифрових додатків до кожного підручника;

• сертифіковані програми підвищення кваліфікації вчителів.

Програми й підручники побудовано на засадах компетентнісного та діяль-
нісного підходів, вони реалізують вимоги Державного стандарту базової серед-
ньої освіти та спрямовані на цілісне формування ключових компетентностей і 
наскрізних умінь учнів. Усі програми й підручники пройшли апробацію в рамках 
інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня.

До інших вагомих наукових результатів останнього п’ятиріччя слід віднести 
обґрунтовані й розроблені:

концепції: прогнозування розвитку загальної середньої освіти; дидактич-
ної системи реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання; 
формування довіри в сучасній школі на дитино(людино)центристських і довірчо-
партнерських засадах; навчання української мови учнів ліцею; економічної освіти 
в гімназії та ліцеї; компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів по-
чаткової школи;

теорії: державно-громадського управління активними освітніми системами; 
формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантного та варіа-
тивного складників;

моделі: механізму державного управління розвитком загальної середньої 
освіти, системи державно-громадського управління опорним закладом освіти в 
умовах децентралізації, мережевої організації профільного навчання в освітньому 
окрузі сільської місцевості; формування змісту та реалізації педагогічних техно-
логій профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових; 
технології проєктування змісту спецкурсів для профільного навчання технологій 
у професійному ліцеї; державної підсумкової атестації випускників гімназії на за-
садах зовнішнього незалежного оцінювання; моніторингових систем оцінювання 
якості загальної середньої освіти; підсумкового оцінювання успішності учнів гім-
назій в умовах дистанційних форм організації освітнього процесу під час каран-
тинних обмежень;

методики компетентнісно орієнтованого навчання базових предметів у по-
чатковій школі, гімназії і ліцеї;

технології: дослідницького навчання; розвитку критичного мислення; ви-
явлення рівнів сформованості ключових компетентностей; розвитку вмінь учнів 
розв’язувати задачі з математики практичного змісту та підвищеної складності; 
навчання на засадах інтегративного підходу, спрямовані на формування цілісності 
знань і вмінь, здобутих учнями на уроках з предметів різних освітніх галузей; про-
єктування змісту спецкурсів для профільного навчання; розроблення тестів для 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів базової середньої освіти з україн-
ської мови; підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО; оцінювання навчальних досяг-
нень здобувачів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання; фор-
мування контрольно-оцінювальних умінь здобувачів загальної середньої освіти.

У контексті результатів Міжнародного порівняльного дослідження PISA-
2018 вчені інституту підготували методичні рекомендації, у яких обґрунтовано 
методичні засади відбору та структурування комплексних завдань і методику пе-
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ревірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамот-
ності за технологією PISA.

Підготовлена працівниками інституту навчально-методична література ши-
роко використовується в освітній практиці. Зокрема, користувачами створених 
ученими підручників є понад половина всіх суб’єктів освітнього процесу (учнів та 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти).

Вчені інституту долучилися до розв’язання нагальних проблем, що поста-
ли перед вітчизняною освітою, зокрема у зв’язку із пандемією COVID-19 та ка-
рантинними обмеженнями. Підготовлено серію аналітико-методичних матеріалів 
щодо узагальнення та використання в системі загальної середньої освіти України 
досвіду країн Європи, широкого впровадження в освітню практику дистанційного 
навчання, стану та шляхів поліпшення якості природничо-математичної освіти.

За результатами наукових досліджень упродовж останніх п’яти років під-
готовлено понад 400 монографій, підручників (без урахування навчальних посіб-
ників), збірників наукових праць, документів і матеріалів, наукових довідників і 
покажчиків, наукових періодичних видань, випущених в Україні і за кордоном, 35 
електронних освітніх ресурсів (навчальні програми, посібники, методичні реко-
мендації). Результати досліджень висвітлено в статтях у наукових виданнях, вклю-
чених до Переліку наукових фахових видань України, та у наукових журналах, що 
індексуються в Web of Science Core Collection і Scopus. Відзначається зростання се-
реднього індексу цитувань учених установи (індекс Гірша за наукометричною ба-
зою Google Scholar), який становить h = 5,8 (у 2021 р.), і установи в цілому — h = 65.

Нагородження відзнаками інституту за досягнення  
в розвитку педагогічної науки, 2018 р.

В інституті сформувалися та ефективно функціонують наукові школи з пріо-
ритетної педагогічної проблематики, які не мають аналогів в Україні та об’єднують 
і координують зусилля провідних науково-педагогічних працівників інших уста-
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нов і закладів освіти. Зокрема: дидактики й методики початкової освіти (лідер — 
акад. Н.М. Бібік); дидактичних основ компетентнісно зорієнтованого навчання 
географії (лідер — акад. О.М. Топузов); теорії та методики навчання математи-
ки (лідер — акад. М.І. Бурда); теорії та методики навчання фізики (лідер — акад. 
О.І. Ляшенко); інтеграції змісту освіти (лідер — акад. В.Р. Ільченко); історії педа-
гогіки (лідер — член-кор. Н.П. Дічек); освітньої компаративістики (лідер — член-
кор. О.І. Локшина); теорії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін 
(лідер — член-кор. О.І. Пометун); управління розвитком освіти (лідер — докт. пед. 
наук, проф. Л.М. Калініна); теорії та методики навчання хімії (лідер — докт. пед. 
наук, проф. Л.П. Величко); теорії та методики навчання української мови (лідер — 
докт. пед. наук, проф. Н.Б. Голуб); теорії та методики навчання української літе-
ратури (лідер — докт. пед. наук Т.О. Яценко).

Інститут плідно співпрацює з МОН України, центральними й регіональними 
органами виконавчої влади; науковці інституту беруть активну участь у підготовці 
законодавчих і нормативних документів у галузі загальної середньої освіти.

Особлива увага в інституті приділяється розробленню та експериментальній 
перевірці педагогічних інновацій. Під науковим керівництвом співробітників інсти-
туту на базі закладів загальної середньої освіти проводиться низка педагогічних 
експериментів всеукраїнського рівня, наймасовіші з яких такі: «Розроблення і впро-
вадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої 
освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (у складі 
науково-методичної ради проєкту — акад. О.М. Топузов, наукові консультанти — 
акад. О.І. Ляшенко, докт. пед. наук Т.М. Засєкіна); «Розроблення і впровадження 
навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (наукові консультан-
ти: акад. Н.М. Бібік, докт. пед. наук О.В. Онопрієнко); «Розроблення і впровадження 
навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 
10-11 класів закладів загальної середньої освіти» (наукові керівники: докт. пед. наук 
Т.М. Засєкіна, акад. В.Р. Ільченко); «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення 
реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти» (науко-
вий керівник — канд. пед. наук Л.О. Попова).

Наукові надбання інституту апробуються на всеукраїнському та міжнародному 
рівнях: презентуються на виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній 
освіті», на конференціях, семінарах, круглих столах, відеоконференціях, вебінарах і 
«відеомостах» з регіональними й зарубіжними партнерами. Наукова продукція широ-
ко представлена в Електронній бібліотеці НАПН України та у системі Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Діяльність інституту висвітлюється у засо-
бах масової інформації, на офіційному сайті (http://undip.org.ua/) тощо.

Традиційними стали серпневі онлайн-конференції для освітян України, під 
час яких вчені інституту надають методичні рекомендації щодо організації освіт-
нього процесу та застосування новітніх освітніх технологій. Щороку проводяться 
започатковані інститутом міжнародні конференції «Проблеми сучасного підруч-
ника», «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта», «Історія та філосо-
фія освіти в незалежній Україні», «Волошинські читання», «Україно моя виши-
вана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки», 
«Музейна педагогіка».
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Щорічна серпнева конференція, яку проводять для вчителів працівники Інституту 
педагогіки НАПН України напередодні нового навчального року

Результати наукової діяльності співробітників інституту визнаються педа-
гогічною громадськістю і державою. Наукових працівників інституту відзначено 
державними преміями України в галузі освіти: за розроблення змісту і науково-
методичного забезпечення початкової освіти (академіки О.Я. Савченко, Н.М. Бі-
бік, М.С. Вашуленко, 2011 р.), підготовку циклу підручників з фізики для загально-
освітніх навчальних закладів (акад. О.І. Ляшенко, 2012 р.).

Наукові працівники інституту залучаються до роботи міжнародних органі-
зацій: Програмного комітету «Європа у мінливому світі — інклюзивні, інноваційні 
та свідомі суспільства», відповідального за моніторинг виконання Рамкової про-
грами Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (м. Брюс-
сель, Королівство Бельгія), Міжнародної ради Вальдорфської / Штайнер Освіти 
«Гаазьке Коло» при Педагогічній секції Гетеануму (Швейцарія), а також беруть 
участь у проєкті Ради Європи «Захист національних меншин, включаючи ромів та 
мови меншин в Україні»; міжнародних проєктах («EU Assosiation Lab» (організа-
ція GIZ, Німеччина), «Climate and Environmental Education for Primary Schoolers», 
що реалізує Local Cooperation Fund (Embassy of Finland in Ukraine); проєкті «Єв-
рейський калейдоскоп» Всесвітньої міжнародної організації ОРТ (http://www.ort.
org.ua/) у рамках підвищення кваліфікації вчителів предметів єврейського циклу 
закладів загальної середньої освіти; міжнародному онлайн тренінгу для спеціаліс-
тів післядипломної освіти з питань впровадження багатомовного навчання; міжна-
родному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та міжнародному мовно-
літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Відповідно до сучасних глобалізаційних викликів і нових завдань з адаптації 
системи освіти України до сучасних європейських реалій та мультикультурного 
середовища, науковці інституту активно співпрацюють з Офісом верховного комі-
сара ОБСЄ у справах національних меншин.
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Інститут співпрацює з багатьма громад-
ськими організаціями, які є його активними 
партнерами у здійсненні науково-дослідної, 
науково-методичної, дослідно-експеримен-
тальної та проєктної роботи, зокрема: Асо-
ціацією керівників шкіл України (АКШУ), 
Агенцією з освітньої політики, громадською 
організацією «Вчителі за демократію», Все-
українською асоціацією Василя Сухомлин-
ського, Громадською радою при Міністерстві 
освіти і науки України, Всеукраїнським фон-
дом «Крок за кроком», Міжнародним фон-
дом «Відродження», Інститутом розвитку 
освіти й іншими.

Наукова й освітня діяльність інституту 
широко відома у міжнародних наукових ко-
лах. Зарубіжними партнерами інституту є: 
Інститут дидактики при Аланус університеті 
мистецтв та соціальних наук (ФРН), Хучжо-
уський університет (КНР), Інститут проблем 

освіти Азербайджанської республіки, Інститут педагогічних наук Міністерства 
освіти Республіки Молдова, Інститут освітніх наук Румунії. Налагоджено плідну 
співпрацю з освітніми закладами та науковими установами Польщі, Туреччини, 
Фінляндії, ПАР.

Наукові працівники інституту є учасниками понад 10 міжнародних проєктів, 
зокрема за напрямом Жан Моне програми «Еразмус+», який передбачає впрова-
дження європейських стандартів здійснення досліджень у сфері освіти.

В інституті на високому рівні здійснюється підготовка й атестація кадрів ви-
щої кваліфікації, функціонують аспірантура і докторантура, працюють три спеці-
алізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора 
і кандидата педагогічних наук (доктора філософії).

Інститут є засновником наукових видань: збірника наукових праць «Пробле-
ми сучасного підручника», журналів «Український педагогічний журнал», «Укра-
їнська мова і література в школі» та співзасновником шести науково-методичних 
видань, які входять до міжнародних реферативних і наукометричних баз даних.

За роки незалежності України інститут примножив свій науковий потенціал 
та досвід у співпраці з ученими інших галузей наукового знання і по праву посідає 
у нашій державі місце провідної наукової дослідницької установи педагогічного 
профілю.

Пріоритетами діяльності інституту на найближчу перспективу залишаються 
науково-методичний супровід перебудовчих процесів у повній загальній середній 
освіті в контексті ідей Нової української школи, інноваційні теоретичні й експери-
ментальні пошуки моделей та технологій профільного навчання, обґрунтування і 
створення освітньо-методичних комплектів для забезпечення реалізації держав-
них стандартів базової і профільної середньої освіти, дослідження тенденцій роз-
витку освітніх систем країн з потужним науковим і економічним потенціалом та 

Український педагогічний журнал
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з’ясування можливостей використання їх досвіду у вітчизняній початковій, базо-
вій і профільній середній освіті.

Перед науковим колективом інституту також постали нові невідкладні за-
вдання, пов’язані із глобальною пандемією COVID-19 та повномасштабною війною 
Російської Федерації проти України, необхідністю засобами повної загальної се-
редньої освіти долати ці виклики, підвищувати спротив українського народу ро-
сійській агресії, забезпечувати готовність до відновлення країни на високотехно-
логічній основі у післявоєнний період.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 52 д,
м. Київ, Україна, 04053.

Тел.: +38 044 4813714,
Website: https://undip.org.ua/

e-mail: nauk_org_undip@ukr.net
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Директор інституту — Сергій Дмитро-
вич Максименко, дійсний член НАПН Украї-
ни, доктор психологічних наук, професор.

Інститут засновано 1 жовтня 1945 р. 
постановою Ради Народних Комісарів УРСР 
№ 1573 як Науково-дослідний інститут пси-
хології УРСР. Ініціатором створення інсти-
туту та його першим директором упродовж 
більше ніж 25 років був видатний український 
психолог Григорій Силович Костюк. Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 16 липня 
1992 р. № 335 інститут підпорядковано Ака-
демії педагогічних наук України (з 2010 р. — 
Національна академія педагогічних наук 
України).

Усі роки свого існування інститут спря-
мовував наукову діяльність на отримання те-
оретично і практично значущих результатів 
з основних напрямів психологічної науки: 
методології та історії психології, психології 
особистості, психології навчання, психології 
творчості та обдарованості, економічної та 
організаційної, когнітивної й екологічної пси-
хології, психофізіології і психодіагностики. 
Головним пріоритетом установи є розроблен-
ня проблем психічного розвитку особистості 
та психологічного супроводу освітніх про-
цесів на всіх рівнях освіти, ключове завдання 
якого вбачається в забезпеченні оволодіння 
дітьми, молоддю та дорослими власною по-
ведінкою, формуванні системи внутрішньої 
регуляції їхньої діяльності, здатності до само-
проєктування, самореалізації, саморозвитку 
та життєстійкості. Дослідження цієї пробле-
матики відкриває шляхи поєднання теоретич-

Засновник та перший директор 
Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 
академік Г.С. Костюк

Директор Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України 

академік С.Д. Максименко
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них здобутків психології із соціальними запитами на модернізацію освіти в кон-
тексті нових суспільних реалій з метою побудови системи психологічної підтримки 
особистісного розвитку, формування психологічного благополуччя особистості.

Інститут має стратегію розвитку, узгоджену із Стратегією розвитку НАПН 
України на 2016-2022 рр., основними складовими якої є гнучкість у визначенні 
наукової проблематики згідно з нагальними потребами суспільства та освітньої 
практики; впровадження комплексних наукових досліджень із залученням квалі-
фікованих фахівців різних наукових підрозділів інституту, закладів вищої освіти, 
наукових установ НАПН України, НАН та НАМН України.

У 2021 р. інститут пройшов державну атестацію та за її підсумками увійшов 
до класифікаційної групи І з атестаційною оцінкою 3.96/4.09, що свідчить про ви-
сокий рівень його діяльності, визнання в Україні та за її межами.

«Свідоцтво про державну реєстрацію наукової установи» 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021 р.
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Дослідження в інституті здійснюються за вісьмома напрямами: «Педагогі-
ка і психологія освітнього процесу», «Дошкільна освіта», «Методологія, теорія 
та історія психології», «Вікова психологія та фізіологія», «Психологія розвитку 
особистості», «Соціальна і політична психологія», «Прикладна психологія. Про-
фесійна й організаційна психологія», «Соціальна педагогіка та соціальна робота».

Науково-дослідна робота в інституті виконується у 15 лабораторіях 163 на-
уковими працівниками. У складі вчених 5 дійсних членів і 2 члени-кореспонденти 
НАПН України, 41 доктор і 77 кандидатів наук.

За останні 30 років інститут має вагомі теоретичні здобутки. Серед них: те-
орія психічного розвитку особистості, що спирається на методологічні засади ге-
нетичної психології [5; 8; 9]; системно-стратегіальний підхід до творчої діяльності 
[7]; психолого-герменевтична теорія розвитку особистості [2]; раціогуманістична 
теорія соціокультурного простору становлення особистості [14]; проєктувально-
технологічна парадигма розвитку суб’єктності особистості у віртуальному про-
сторі [16]; ціннісно-смисловий підхід до психології розвитку дитини дошкільного 
віку [15]. Розроблено історико-психологічну концепцію становлення провідних 
парадигм української психології [18]; концепції інтелектуального розвитку до-
рослих у віртуальному освітньому середовищі [16]; самопроєктування особистості 
в дискурсивному просторі [5], психологічних детермінант організаційної куль-
тури [11], професійного самоздійснення особистості як однієї з найважливіших 
форм життєвого самовизначення [13]; цілісної організації процесу самотворення 
особистості [12]. Створено та апробовано концептуальні підходи до визначення 
механізмів адаптації девіантів до вимог соціальних норм [10] та до побудови роз-
вивального освітнього середовища, сприятливого для прояву та повноцінної ре-
алізації обдарованості особистості на різних етапах онтогенезу [1]. Побудовано 
оригінальну структурно-функціональну модель економічного виховання учнів-
ської і студентської молоді [17]; концептуальні моделі забезпечення екологічно 
орієнтованого способу життя особистості [6].

Зазначені концепції та теорії розробляються в межах наукових шкіл академі-
ків С.Д. Максименка, В.О. Моляка, Н.В. Чепелєвої, М.Л. Смульсон, Л.М. Карамуш-
ки та членів-кор. О.М. Кокуна і Т.О. Піроженко.

Основними напрацюваннями інституту, спрямованими на психологічний су-
провід освітніх процесів і забезпечення національної системи освіти відповідно до 
пріоритетів державної освітньої політики, є психологічне обґрунтування та ана-
ліз педагогічних інновацій, експертна оцінка нових концепцій та підходів до ор-
ганізації освітнього простору, оцінка їх потенціалу та можливостей упроваджен-
ня з позицій психологічного знання; психологічний аналіз навчальних програм, 
підручників; проведення соціально-психологічних тренінгів з розвитку базових 
компетентностей учнів, педагогічних працівників і керівників закладів загальної 
середньої освіти у межах Концепції Нової української школи; розроблення мето-
дичних рекомендацій, практичних занять і тренінгів з метою запобігання руйнів-
ному впливові різних форм деструктивної взаємодії (залякування, психологічне 
насилля, знущання та цькування (булінг) на психологічний клімат освітнього про-
стору.
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Публікації Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2017-2021 рр.

Істотними результатами завершених фундаментальних і прикладних дослі-
джень є нові діагностичні та корекційні методики, технології, тренінгові програми. 
Зокрема:

— розроблено й застосовано авторські методики вивчення особливостей аксіо-
генезу обдарованої особистості в освітньому просторі;

— створено систему психодіагностичних методик, орієнтованих на визначен-
ня схильності дитини до соціально дезадаптованої поведінки та виявлення 
ступеня її соціальної дезадаптації, а також методики визначення психоло-
гічних чинників девіантної поведінки, що дало змогу з’ясувати порушення у 
структурі особистості девіантів, які відбуваються в умовах соціальних пере-
творень;

— стандартизовано опитувальник професійної життєстійкості, що надає мож-
ливість визначити загальний рівень професійної життєстійкості, а також 
ступінь вираженості усіх його складових і компонентів, розроблено та апро-
бовано опитувальник вивчення якості життя особистості;

— запропоновано методику діагностики деструктивності впливу складних 
життєвих обставин на особистість постраждалих та членів їх сімей;
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— створено систему методик діагностики мотивації до навчання в умовах су-
часного інформаційного суспільства, побудовано модель технології активі-
зації творчого мислення студентів;

— розроблено систему дистанційних навчальних курсів для інтелектуально-
творчого розвитку, формування комунікаційної компетентності, умінь дола-
ти конфлікти, розвитку суб’єктності та проєктного мислення всіх учасників 
освітнього процесу;

— створено методичний комплекс для визначення психолого-організаційних 
детермінант забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх орга-
нізацій в умовах соціальної напруженості;

— розроблено психолого-педагогічні програми: психокорекції невротичних 
розладів молодших школярів; супервізії як засобу вдосконалення професій-
ної взаємодії суб’єктів освітнього простору; цілеспрямованого формування 
морально-психологічної стійкості учнівської молоді.

Упродовж останніх 30 років інститут активно залучався до виконання дер-
жавних і міжгалузевих цільових програм, зокрема: «Діти України», розвитку і 
функціонування української мови, підтримки сім’ї, «Здоров’я нації» та ін.

Експериментальна робота завжди була невід’ємною складовою науково-до-
слідної діяльності інституту. За результатами експериментів ученими обґрунтову-
валися психолого-педагогічні концепції, визначалися психологічні закономірнос-
ті, створювався психодіагностичний інструментарій. Саме в експериментальних 
дослідженнях перевірена ефективність пропонованих розвивальних, корекцій-
них та реабілітаційних програм. Вагомі експерименти супроводжували практич-
но кожне наукове дослідження інституту. Останніми роками успішно завершено 
два експерименти всеукраїнського рівня: «Психолого-педагогічні засоби оцінки 
рівня сформованості компетентностей молодших школярів як чинник управління 
якістю навчання в системі розвивальної освіти» (2014-2018 рр.) та «Психологічні 
засади інноваційних технологій розвитку особистості» (2015-2019 рр.), а також 26 
експериментів рівня наукової установи і НАПН України. Продовжується експе-
римент всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічні умови становлення цінніс-
них орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість 
розвитку» (2015-2025 рр.). Експериментальна робота проводилася на базі 202 екс-
периментальних закладів освіти різних типів, установ, організацій. Нині експери-
ментами охоплено всі складники та рівні освіти.

У відповідь на виклики часу в лютому 2014 р. інститутом створено постійно 
діючий Кризовий центр медико-психологічної допомоги. Організовано відбір, на-
вчання і стажування волонтерів для роботи в кризовому центрі та відкрито гарячу 
лінію «Телефон довіри» з надання психологічної, психотерапевтичної допомоги 
[19] громадянам на безкоштовних засадах. Сформовано волонтерську групу з на-
дання науково-психологічної та практичної допомоги ЗСУ включно з мобільними 
групами психологів-волонтерів центру для виїзду у місця постійної дислокації вій-
ськових частин.

Наукові працівники інституту систематично залучаються до експертизи про-
єктів актів центральних органів виконавчої влади, готують експертні висновки на 
запити народних депутатів, брали участь у підготовці трьіох видань «Національної 
доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» (до 20-річчя, 25-річчя та 
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30-річчя незалежності України). Вчені здійснюють науково-експертну діяльність 
у 33 експертних радах, комісіях, комітетах, робочих групах тощо. Також зусилля 
наукових підрозділів інституту спрямовані на підготовку комплексних аналіти-
ко-прогностичних матеріалів з найважливіших проблем психологічного розвитку 
особистості.

Консультанти Кризового центру медико-психологічної допомоги

Науковий доробок інституту отримав визнання як у широкому науковому 
середовищі, так і в суспільстві у цілому. Свідченням його високої якості стало від-
значення Державною премією України в галузі науки і техніки 2010 р. унікально-
го циклу робіт «Психологічні механізми зародження, становлення і здійснення 
особистості» авторського колективу на чолі з акад. С.Д. Максименком. У 2018 р. 
колективу лабораторії психології дошкільника (члену-кор. Т.О. Піроженко, канд. 
психол. наук С.О. Ладивір, канд. психол. наук О.Ю. Хартман) присуджено Дер-
жавну премію України в галузі освіти у номінації «Дошкільна і позашкільна осві-
та» за комплексну науково-прикладну роботу «Освітня технологія «Радість роз-
витку» — партнерська взаємодія дорослих та дітей».

Отримано також премію Президента України для молодих учених (докт. 
психол. наук Л.М. Литвинчук, 2019 р.), стипендію Верховної Ради України для 
молодих учених — докторів наук (Л.М. Литвинчук, 2021 р.), стипендію Кабінету 
Міністрів України для молодих учених (Є.В. Степура, 2020 р.), державну іменну 
стипендію найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та 
вшанування подвигу Героїв України — Героїв Небесної Сотні (докт. психол. наук 
М.М. Павлюк, 2020 р.).
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Вручення Державної премії України в галузі освіти у номінації 
«Дошкільна і позашкільна освіта» керівнику наукового колективу 

професору Тамарі Піроженко, 2018 р.

Постійну увагу адміністрація та колектив інституту приділяють упроваджен-
ню наукових розробок в освітню та інші види соціальної практики. Практичне ви-
користання результатів наукових досліджень здійснювалося на базі 237 об’єктів, 
серед яких 148 закладів освіти (19 — дошкільної, 57 — загальної середньої, 3 — 
позашкільної, 69 — вищої), 12 органів державної влади і органів місцевого само-
врядування, 8 підвідомчих установ НАПН України, 69 інших установ, підприємств, 
організацій.

Також упровадження результатів завершених наукових досліджень здій-
снювалося в роботі Кризового центру інституту у ході проведення науково-прак-
тичних семінарів, психологічних майстерень і тренінгів для освітян і практичних 
психологів; шляхом розміщення наукових праць за завершеними дослідженнями 
в Електронній бібліотеці НАПН України та відстеження їх використання тощо.

Результати діяльності інституту представлено в основних інтернет-ресур-
сах: на сайті інституту (http://psychology-naes-ua.institute), у соціальних мережах 
(на офіційний сторінці інституту у Facebook, а також на офіційних сторінках у 
Facebook Кризового медико-психологічного центру та Ради молодих вчених ін-
ституту). Крім цього, інформація про діяльність інституту представлена на до-
даткових інтернет-ресурсах (4 інтернет-ресурсах дирекції інституту та 33 інтер-
нет-ресурсах окремих лабораторій (сторінках у соцмережах, YouTube-каналах, 
вебсайтах, інтернет-спільнотах, дистанційних навчальних курсах, тренінгах тощо).

В інституті, що є провідним центром підготовки фахових психологів вищої 
кваліфікації в Україні, функціонують аспірантура і докторантура, які готують фа-
хівців вищої кваліфікації. Розроблено освітньо-наукову програму «Психологія 
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розвитку особистості у соціально-культурному та освітньому просторі» для тре-
тього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки докторів філософії.

До 1995 р. в інституті працювала одна спеціалізована вчена рада із захисту кан-
дидатських дисертацій. В 1996 р. відкрито раду із захисту докторських дисертацій. Вже 
близько 15 років в інституті функціонують дві докторські спеціалізовані вчені ради, 
які проводять захисти за шістьма спеціалізаціями: «загальна психологія, історія пси-
хології»; «психофізіологія (психологічні науки)»; «соціальна психологія»; «психо-
логія соціальної роботи»; «медична психологія»; «педагогічна та вікова психологія»; 
«організаційна психологія»; «економічна психологія» (психологічні науки). За остан-
ні 30 років у спеціалізованих вчених радах інституту захищено понад 200 докторських 
і 600 кандидатських дисертацій [20]. З 2020 р. розпочато захист дисертаційних робіт на 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «053 — Психологія».

Провідну роль у здійсненні науково-організаційної діяльності інституту ві-
діграє вчена рада, на засіданнях якої розглядаються актуальні питання функціо-
нування та розвитку колективу. Очолює вчену раду акад. С.Д. Максименко, вчений 
секретар — канд. психол. наук Г.В. Гуменюк.

У доробку інституту — 7 наукових фахових видань, які входять до міжнарод-
них наукометричних та реферативних баз даних і до Переліку наукових фахових 
видань України (категорія «Б», психологічні спеціальності — 053 та педагогічні 
спеціальності — 011), а саме: «Психологічний часопис», «Проблеми розвитку 
інтелекту», «Організаційна психологія. Економічна психологія», «Проблеми су-
часної психології», «Психологія і особистість», «Освіта та розвиток обдарова-
ної особистості», а також збірник наукових праць «Проблеми сучасної психо-
логії». Із зарубіжними партнерами випускаються журнали: «Fundamental And 
Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools» та «American Journal of 
Fundamental, Applied & Experimental Research». За участю працівників інституту 
випущено 9 інформаційних бюлетенів Європейської мережі організаційних психо-
логів та психологів праці (ENOP Newsletters), які розповсюджуються серед фахів-
ців з організаційної психології у провідних європейських університетах 32 країн.

Основними завданнями міжнародного співробітництва інституту є: укладан-
ня та виконання угод із зарубіжними науковими установами, закладами освіти та 
освітніми організаціями; ралізація спільних проєктів щодо стажування в зарубіж-
них організаціях; спільна підготовка психологічних наукових видань; співпраця із 
міжнародними психологічними асоціаціями; участь у міжнародних наукових за-
ходах за кордоном тощо. Наразі інститут реалізує 26 угод про міжнародне науко-
ве співробітництво з науковими установами та освітніми організаціями, які пра-
цюють у сфері гуманітарних наук, психології та психотерапії, закладами освіти 
11 країн (Австрія, Іран, Китай, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, 
Польща, Франція, Узбекистан). Учені інституту активно взаємодіють з 28 між-
народними громадсько-професійними організаціями, зокрема з Global Union of 
Scientists for Peace, International Association of Applied Psychology (IAAP), European 
Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), European Association of Work and 
Organizational Psychology (EAWOP), World Association for Positive and Transcultural 
Psychotherapy (WAPP), The European Association for Psychotherapy (EAP) та ін.

За останні 5 років відбулося стрімке збільшення кількості публікацій співро-
бітників інституту у наукових журналах, що індексуються у наукометричних базах 
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Scopus і Web of Science Core Collection — з двох таких статей у 2017 р. до 30 статей 
у 2021 р. (разом 72 статті у 2017-2021 рр.).

Міжнародний круглий стіл «Виклики для соціальної науки в крос-культурних вимірах: 
Україна-Індія», 17 січня 2019 р.

Здійснено 32 міжнародні освітні проєкти. Зокрема упродовж 2019-2021 рр. 
реалізовано міжнародний українсько-литовський проєкт «Сприяння соціальній 
інтеграції громадян, постраждалих від конфлікту на Сході України», який є спіль-
ним проєктом Інституту психології імені Г.С. Костюка та Клайпедського універси-
тету (Республіка Литва).

Керівники та експерти українсько-литовського проєкту «Сприяння соціальній інтеграції 
громадян, постраждалих від конфлікту на Сході України» Інституту психології імені 

Г.С. Костюка та Клайпедського університету, 2019-2021 рр.
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Нині з урахуванням потреб і перспектив розвитку суспільства перед інститутом 
постали вагомі завдання, спрямовані на створення умов для повноцінного психічного 
і соціального розвитку дітей та молоді не тільки з метою засвоєння ними необхідної 
навчальної інформації, а й подальшого саморозвитку й самовизначення учнів, що за-
безпечуватиме успішну адаптацію до мінливих умов ринку праці, цивілізаційних та 
культурних вимог суспільства. Актуальним і перспективним є з’ясування основних на-
прямів забезпечення інтеграції психологічного знання у психологічній теорії та прак-
тиці; дослідження психологічних умов сприяння та спонукання творчих особистісних 
виявів; експертне дослідження існуючих методик та підбір і укладання комплексу ме-
тодичних засобів діагностики особистісного розвитку, формування особистісної го-
товності до включення в систему безперервної освіти та розроблення системи психо-
логічної допомоги в цьому процесі, а також з’ясування умов, основних вимірів і форм 
становлення суб’єктності та розгортання самореалізації і самоздійснення особистос-
ті, забезпечення її життєстійкості та психологічного благополуччя, особливо в період 
пандемії COVID-19 [19], в умовах війни [3; 4] та післявоєнного відновлення України.

Адреса: вул. Паньківська, 2,
м. Київ, Україна, 01033.
Тел.: +38 044 288 33 20,

Website:: http://psychology-naes-ua.institute/
e-mail: 2883320@gmail.com
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І Н С Т И Т У Т   П Е Д А Г О Г І Ч Н О Ї   О С В І Т И   
І   О С В І Т И   Д О Р О С Л И Х 
І М Е Н І   І В А Н А   З Я З Ю Н А   
Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Директор інституту — Лариса Борисів-
на Лук’янова, доктор педагогічних наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПН України. 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорос-
лих імені Івана Зязюна НАПН України ство-
рено 24 листопада 1993 р. на базі лабораторії 
професійно-технічної освіти Українського 
науково-дослідного інституту педагогіки як 
Інститут педагогіки і психології професій-
ної освіти. Фундатори Інституту — доктор 
філософських наук, професор, дійсний член 
НАПН України І.А. Зязюн (1938-2014 рр.) 
і доктор педагогічних наук, професор, дій-
сний член НАПН України Н.Г. Ничкало.

За роки цілеспрямованого наукового 
поступу та інноваційних наукових дослі-
джень в інституті започатковано різні види 
наукової, міжнародної, організаційної ді-
яльності. Результатом дослідницьких по-
шуків вчених інституту є: визначення філо-
софських, психологічних, аксіологічних, 
культурологічних, естетичних та етичних 
засад розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих, безперервної освіти впро-
довж життя; обґрунтування теоретико-метологічних та методичних основ педаго-
гічної майстерності; створення концептосфери педагогічної аксіології; вивчення 
зарубіжного досвіду освіти дорослих та впровадження його конструктивних ідей 
у вітчизняну освітню практику; психолого-педагогічний супровід навчання різних 
категорій дорослого населення; створення інноваційних технологій та тренінгових 
програм з особистісного і професійного розвитку й саморозвитку вчителів; варіа-
тивні, різнорівневі, диверсифіковані за профілем і терміном програми підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників тощо.

Сучасна структура інституту представлена п’ятьма відділами (андрагогіки, 
теорії і практики педагогічної освіти, змісту і технологій педагогічної освіти, пси-

Директор інституту 
член-кореспондент НАПН України 

Л.Б. Лук’янова
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хології праці, зарубіжних систем пе-
дагогічної освіти і освіти дорослих), 
наукова діяльність яких спрямована 
на дослідження проблем особистіс-
ного і професійного розвитку дорос-
лого населення; нормування й оці-
нювання якості педагогічної освіти; 
технологій навчання дорослих; педа-
гогічних проблем професійної підго-
товки вчителів і дорослого населення 
у зарубіжних країнах [14].

За результатами науково-до-
слідної діяльності підготовлено по-
над 16 тис. одиниць наукової і науко-
во-виробничої продукції, з них: 317 

монографій, 683 підручники і навчальні посібники, 323 методичні рекомендації, 
177 збірників наукових праць, а також 25 бібліографічних покажчиків. Понад 14 % 
наукових статей опубліковано в зарубіжних виданнях, близько 12 % — іноземними 
мовами, 16 % публікацій — у виданнях, які входять до провідних наукометричних 
баз даних. Станом на 2021 р. загальна кількість публікацій наукових співробітників 
у наукових періодичних виданнях, що індексуються базами даних Scopus та Web of 
Science Core Collection, становила 58, а у 2017 р. іх було 4.

Щороку кандидатури кращих учених інституту висувалися на здобуття пре-
мій НАПН України, які присуджено акад. Н.Г. Ничкало (1994 р.), акад. С.У. Гонча-
ренку, акад. В.О. Радкевич, Г.М. Пащенко (1997 р.), докт. пед. наук О.П. Рудниць-
кій (1997, 1998, 2002 рр.), акад. С.О. Сисоєвій (2006 р.), докт. пед. наук Т.В. Івановій 
(2007 р.), канд. пед. наук М.К. Козію (2005 р.), канд. пед. наук О.А. Макаренко 
(2007 р.), докт. психол. наук В.В. Рибалці (2013 р.), докт. пед. наук Н.М. Авшенюк 
(2014, 2018 рр.), докт. психол. наук О.М. Ігнатович (2015 р.).

Науковці інституту, 2022 р.

За наукові здобутки акад. Н.Г. Ничкало і члену-кор. Л.Б. Лук’яновій присво-
єно Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За багаторічну 
сумлінну працю Л.Н. Штомі присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник 
культури України».

Керівний склад інституту розв’язує проблеми
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У 2021 р. інститут пройшов державну атестацію, відповідно до якої його від-
несено до І класифікаційної групи (атестаційна оцінка 3,54/4,31, строк атестації — 
5 років). За результатами атестації отримано свідоцтво про внесення інституту до 
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави до 
2024 р.

Колектив інституту успішно здійснює експериментальну роботу в 29 закла-
дах освіти України. Експериментальні заклади є активними учасниками та при-
зерами всеукраїнських і міжнародних освітянських виставок. Інститут є співор-
ганізатором і учасником освітянських виставок та виставкових заходів з проблем 
розвитку особистості, педагогічної майстерності вчителя, розвитку освіти дорос-
лих в Україні. Про якісний рівень підготовленої в інституті продукції свідчить її 
відзначення у конкурсах виставок золотими медалями і дипломами. Починаючи з 
2010 р., вчених інституту відзначено 17 золотими, 2 срібними медалями та понад 40 
дипломами. Інститут має звання лауреата національного виставкового конкурсу 
«Видатні наукові досягнення».

Особливу увагу приділено впровадженню результатів завершених наукових 
досліджень і здійсненню моніторингу їх ефективності щодо збагачення педагогіч-
ної теорії та соціальної практики.

Інститут виступив ініціатором й основним розробником важливих для укра-
їнської освіти концептуальних документів, що визначають стратегію й тактику її 
розвитку. Зокрема це «Концепція педагогічної освіти» (1998 р.), «Концепція роз-
витку освіти дорослих» (2011 р., 2016 р.), «Концептуальні підходи до розвитку 
багаторівневої педагогічної освіти в Україні» (2011 р.). Співробітники інституту 
взяли участь у розробленні Державної програми «Вчитель» (1997 р.), затвердже-
ної постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р., та інших [4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10].

З метою модернізації професійної підготовки педагога в умовах створення 
Нової української школи розроблено проєкт «Стратегії розвитку педагогічної 
освіти в Україні: концептуальні положення» (2016 р.). Науковці інституту брали 
участь у створенні Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої 18 липня 
2018 р. МОН України [3]. Підготовлено аналітичні матеріали про зарубіжний до-
свід професійної підготовки педагогів і науково-аналітичну доповідь щодо профе-
сійної підготовки вчителів [1; 13].

З початку 2018 р. співробітники інституту беруть участь у розробленні та об-
говоренні проєкту Закону України «Про освіту дорослих» за участі МОН Украї-
ни, Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих», Представництва 
DVV International в Україні.

Вченими інституту ініційовано та підготовлено пакет документів для об-
ґрунтування професії «Андрагог», яка наказом Мінекономрозвитку України від 
15 лютого 2019 р. № 259 внесена до Національного класифікатора професій ДК 
003:2010 [11]. Розроблено проєкт кваліфікаційної характеристики професії (по-
сади) «Андрагог» для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів 
формальної і неформальної освіти до «Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників».

У 2020 р. у взаємодії з академічними спільнотами університетів і вчителями-
практиками завершено підготовку нового професійного стандарту за професіями 
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«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закла-
ду загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молод-
шого спеціаліста)», який затверджено Міністерством розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України 29 грудня 2020 р. [12].

Створена та впроваджена наукова продукція дала змогу інституту посісти 
високі позиції у рейтингу університетів і науково-дослідних інституцій України.

Співробітники інституту пройшли конкурсний відбір і беруть участь у робо-
ті: Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (докт. пед. наук 
Н.М. Авшенюк); експертної групи з оцінювання ефективності наукових установ; 
експертних груп з проведення акредитації освітніх програм; консультативної гру-
пи проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось ра-
зом»).

Інститут здійснює наукову консультативно-дорадчу діяльність, спрямова-
ну на співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій, Директоратом фахової передвищої, вищої освіти МОН України, Дер-
жавною службою якості освіти України, а також з Київською міською державною 
адміністрацією.

Інститут активно співпрацює з громадськими організаціями та центрами 
освіти дорослих.

Значним науковим здобутком інституту стало започаткування фахових збір-
ників наукових праць і періодичних видань: «Педагогіка і психологія професійної 
освіти», «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», «Педагогічний про-
цес: теорія і практика», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (http://
www.adult-education-journal.com.ua/), «Естетика і етика педагогічної дії» (http://
aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/about http://ipood.com.ua/aesthetics-and-ethics-
of-pedagogical-action/) у співпраці з Полтавським національним педагогічним 
університетом імені В.Г. Короленка; «Порівняльна професійна педагогіка» / 
«Сomparative professional pedagogy» (http://ipood.com.ua/comparative-professional-
pedagogy/ та http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=2&p=7000) спільно з 
Хмельницьким національним університетом; «Імідж сучасного педагога» (http://
isp.poippo.pl.ua/) у співпраці з Полтавським обласним інститутом післядиплом-

ної педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського; Вісника 
«Неперервна професійна осві-
та XXI століття» (https://www.
unesco-journal.com.ua/index.
php/journal) кафедри ЮНЕСКО 
Національної академії педаго-
гічних наук України на базі ін-
ституту.

Останні п’ять видань є на-
уковими фаховими, їх віднесено 
до категорії Б. Архіви випусків 
представлено на сайтах науко-
вих періодичних видань, інсти-
туту, Національної бібліотеки Обговорення проєкту Закону України «Про освіту 

дорослих», МОН України, 2017 р.
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України імені В.І. Вернадського та інших бібліотек-партнерів. Користувачі мають 
вільний доступ до ознайомлення, завантаження, копіювання розміщених матері-
алів видань, пошуку контенту та посилань на опубліковані статті, поширення їх 
повних текстів і використання з будь-якою законною некомерційною метою.

Фахові видання інституту

Здійснено 15 видань польсько-українського / українсько-польського що-
річника «Професійна освіта: педагогіка і психологія» / «Kształcenie zawodowe: 
pedagogika i psychologia». У 2016 р. у співпраці з Академією спеціальної педагогіки 
імені Марії Ґжеґожевської у Варшаві засновано періодичне наукове видання — 
польсько-український науковий щорічник «Професійна і неперервна освіта / 
Edukacja zawodowa i usyawiczna».

Широке визнання наукової педагогічної громадськості здобули циклічні 
заходи — українсько-польські / польсько-українські форуми, науково-практич-
ні конференції тощо. Проведено 55 науково-практичних заходів, присвячених 
пам’яті видатних науковців, які працювали в інституті, зокрема: всеукраїнські пе-
дагогічні читання, присвячені пам’яті акад. І.А. Зязюна, «Педагогіка добра у ви-
мірах педагогічної майстерності» (з 2016 р.); міжнародні педагогічно-мистецькі 
читання пам’яті професора О.П. Рудницької (з 2003 р.); міжнародні психолого-
педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О. Федоришина, «Профорієнтація: стан 
і перспективи розвитку» (з 2011 р.); психолого-педагогічні читання, присвячені 
пам’яті Є.О. Мілеряна і П.С. Перепелиці, «Проблеми психології праці в освіті різ-
них категорій дорослого населення» (з 2013 р.); всеукраїнські педагогічні читання 
пам’яті О.С. Дубинчук (з 2010 р.); всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 
пам’яті академіка С.У. Гончаренка, «Особистісний і професійний розвиток дорос-
лих: проблеми і перспективи» (з 2014 р.).
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Науковці в Посольстві України 
у Республіці Польща, Варшава, 2017 р.

Інститут активно співпрацює із закладами вищої освіти України, результа-
том чого є підписання 9 угод. Особливим результатом цієї співпраці є створення 
спільних науково-методичних лабораторій. На початок 2022 р. функціонували три 
такі лабораторії: андрагогіки, техніки голосу, теорії і практики навчання дорос-
лих — із закладами вищої освіти Вінниці, Житомира, Харкова. Діяльність лабора-
торій спрямована на вирішення питань професійного розвитку та саморозвитку, 
вдосконалення психолого-педагогічної взаємодії і педагогічної майстерності вчи-
теля, розвитку освіти дорослих.

На базі інституту створено Центр освіти дорослих, в структурі якого діють:

— Центр підвищення кваліфікації (для працівників закладів вищої освіти Укра-
їни, керівників і фахівців навчальних центрів підприємств, організацій та 
установ, персоналу центрів освіти дорослих, громадських активістів). Осно-
вні завдання і функції центру: організація освітнього процесу з підвищення 
кваліфікації, стажування наукових, педагогічних, науково-педагогічних пра-
цівників закладів вищої та післядипломної освіти, підприємств та установ; 
координація програмно-методичного змісту освітнього процесу з підвищен-
ня кваліфікації; залучення кваліфікованих наукових та науково-педагогіч-
них кадрів до організації стажування; впровадження результатів науково-
дослідної роботи інституту; розроблення навчальних програм з підвищення 
кваліфікації, стажування; забезпечення організаційно-методичного супро-
воду підвищення кваліфікації, стажування;

— Психологічний консультативно-тренінговий центр, створений з метою на-
дання психологічної допомоги різним категоріям дорослого населення, про-
ведення тренінгів особистісного і професійного розвитку і саморозвитку для 
наукових, науково-педагогічних працівників, психологів та керівників шкіл 
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з проблем організації психодіагностичної роботи в закладах освіти, а також 
роботи з переселенцями із східних територій України тощо;

Психолого-консультативний тренінговий центр. Заняття проводить проф. Е.О. Помиткін, 
2021 р.

— центри педагогічної майстерності, які відкрито з метою сприяння розвитку 
та саморозвитку педагогічної майстерності вчителів. У цих центрах здійсню-
ється навчання щодо формування і розвитку педагогічної майстерності май-
бутніх учителів та вчителів-практиків. Науковці проводять науково-прак-
тичні масові заходи, тренінгові заняття з вихователями закладів дошкільної 
освіти, вчителями, викладачами закладів освіти Києва, Ірпеня, Івано-Фран-
ківська, Миколаєва, Ніжина, Одеси, Херсона, Чернігова; оприлюднюють 
результати роботи у друкованих та електронних виданнях, вітчизняних ме-
дійних засобах, на регіональних телевізійних каналах. Традиційними стали 
наукові семінари з міськими і районними методичними службами на базі му-
зею-садиби академіка І.А. Зязюна Національного педагогічного університе-
ту імені М.П. Драгоманова у с. Пашківці Ніжинського району Чернігівської 
області, майстер-класи з удосконалення педагогічної майстерності, воркшо-
пи з техніки мовлення, режисури педагогічної дії, майстерності внутрішньої 
і зовнішньої педагогічних технік;

— Центр порівняльної професійної педагогіки, створений у 2010 р. спільно з 
Хмельницьким національним університетом. Центр об’єднав дослідників, які 
здійснюють порівняльний аналіз сучасних систем професійної освіти, вивча-
ють та рекомендують для впровадження адаптовані ідеї та практичні напра-
цювання на основі зарубіжного досвіду. Мета і зміст діяльності центру поля-
гають в екстраполяції конструктивних надбань зарубіжної теорії і практики 
педагогічної освіти і освіти дорослих на сучасну освітню практику України;
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Центр педагогічної майстерності в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу. Семінар проводить проф. О.А. Лавріненко, 2019 р.

Методологічний семінар у Центрі порівняльної професійної педагогіки, м. Хмельницький, 
2016 р.

— різнопрофільні центри неформальної освіти дорослих, провідною метою 
яких є особистісний розвиток дорослого населення в умовах неформальної 
освіти.

Інститутом здійснюється системна взаємодія з місцевими громадами, гро-
мадськими організаціями, що спрямовують свою діяльність на реалізацію освітніх 
ініціатив для дорослих (Західноукраїнським ресурсним центром, Інформаційно-
дослідним центром «Інтеграція та розвиток», комунальною установою «Облас-
ний молодіжний центр Полтавської обласної ради», благодійною організацією 
«Світло надії», громадськими організаціями «Центр Поділля-Соціум», «Імпульс», 
«Громада «Козацька варта», Товариство краєзнавців Яворівщини «Гостинець» та 
ін.).
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В інституті сформувалися наукові педагогічні і психологічні школи, діяль-
ність яких сприяє перетворенню установи на один із провідних центрів України з 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Серед них наукові школи: докторів 
педагогічних наук Н.Г. Ничкало, Л.Б. Лукянової, Л.О. Хомич; докторів психоло-
гічних наук В.В. Рибалка, Е.О. Помиткіна.

В інституті успішно діє докторська спеціалізована вчена рада Д 26.451.01 пе-
дагогічного профілю, у 2004-2007 рр. функціонувала спеціалізована вчена рада із 
захисту кандидатських дисертацій із психології К 26.451.02, діяльність якої понов-
лено з 2017 р. Загалом в інституті прийнято до розгляду та захищено 648 дисер-
тацій: 176 — на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних/психологічних 
наук; 472 — кандидата педагогічних/психологічних наук.

Засідання спеціалізованої вченої ради в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна. Захист докторської дисертації І.Г. Герасимової, 2016 р.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та док-
тора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. 
№ 261 в інституті відкрито дві нові спеціальності: у галузі знань «01 Освіта/Пе-
дагогіка» — «011 Освітні, педагогічні науки»; у галузі знань «05 Соціальні та по-
ведінкові науки» — «053 Психологія». За рішенням Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти (від 27 липня 2021 р., протокол № 13) акредито-
вано освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії 
за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» / «Педагогічна освіта і освіта 
дорослих в Україні і зарубіжжі» («Pedagogical and Adult Education in Ukraine and 
Worldwide») та за спеціальністю «053 Психологія» (на 5 років).

Важливим напрямом діяльності інституту є участь у підготовці і реаліза-
ції освітніх проєктів. У 2020 р. вчені інституту перемогли у конкурсі «Наука для 
безпеки людини та суспільства» проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у 
період карантину» (реєстраційний номер проєкту: 2020.01/0221), який рекомен-
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довано до реалізації у 2020-2021 рр. за рахунок грантової підтримки Національ-
ного фонду досліджень України (https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/
konkurs-1_peremozhczi_publikacziya.doc.pdf). За результатами виконання проєкту 
у 2021 р. підготовлено 5 вебінарів, 3 радіопередачі, програму семінару-практикуму 
для осіб, які професійно взаємодіють з літніми людьми; навчальний посібник [2]  
тощо.

У 2021 р. науковці інституту здобули перемогу у конкурсі прикладних на-
укових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного роз-
гляду, та виконали наукове дослідження «Організаційно-педагогічні умови діяль-
ності Університету третього віку».

Важливим напрямом діяльності наукового колективу інституту є робота, 
спрямована на розвиток євроінтеграційних процесів і міжнародного співробітни-
цтва. Плідні творчі й наукові зв’язки поєднали інститут із закладами освіти і на-
уковими установами Республіки Польща. У 1998 р. засновано польсько-українську 
асоціацію дослідників проблем професійної освіти, у 2002 р. її зареєстровано як 
Міжнародне наукове товариство «Польща-Україна».

Підтвердженням міжнародного визнання інституту є стажування, захисти 
дисертацій іноземними вченими в його спеціалізованій вченій раді, участь україн-
ських науковців у багатьох міжнародних форумах [15]. Інститутом укладено між-
народні угоди про співпрацю та розпочато роботу із закладами вищої освіти та 
іншими інституціями, які досліджують проблеми педагогічної освіти і освіти до-
рослих в Україні, Німеччині, Польщі, Угорщині, Мексиці.

Важливим напрямом міжнародної наукової співпраці є реалізація проєктів. 
У 2015-2019 рр. інститут брав участь у 6 міжнародних проєктах: міжнародному ні-
мецько-українському науково-дослідному проєкті «На шляху до запровадження 
наукової галузі «Освіта дорослих і неперервна освіта» в Україні» (м. Аугсбург, Ні-
меччина), 2016-2017 рр.; у проєкті «Професіоналізація освіти дорослих», спрямо-
ваному на підготовку викладачів-андрагогів і педагогічного персоналу для роботи 
з дорослими, 2016-2017 рр.; у пілотному проєкті «Розроблення та впровадження 
уніфікованої аналітичної системи моніторингу проєктів DVV International в Укра-
їні» з моніторингу проєкту «Regional Voices — Building Bridges for Democracy» 
(«Регіональні голоси — Створюємо мости для демократії»), ініційованого Німець-
кою асоціацією народних університетів (DVV International), 2017 р.; міжнарод-
ному проєкті «Центр освіти дорослих як осередок навчання демократії в Украї-
ні» (Projekt «Zentrum fur Erwachsenenbildung als Ort des Demokratielernens in der 
Ukraine») за підтримки Міністерства закордонних справ ФРН, 2018 р.; у міжнарод-
ному україно-німецькому освітньому проєкті міст-побратимів Ірпеня (Україна) — 
Borna (Deutschland) «Розвиваємо освіту разом — навчаємось разом — навчаємо 
один одного», 2018 р.; у міжнародній програмі CiSEP (Civic School for Sound EU 
Practice) у сфері освіти дорослих з проєктного менеджменту європейських грантів 
(EU Project cycle), ініційованій Інститутом європейської політики (Institut für Politik 
Europäische (IEP), Берлін, Німеччина), 2019 р.

У 2015 р. засновано Українську Асоціацію освіти дорослих (офіційний сайт: 
www.uaod.org.ua), яка 2016 р. стала членом Європейської асоціації освіти дорос-
лих. Організовано і проведено Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій об-
ласті (5-9 жовтня 2016 р.); надруковано 4 випуски журналу «Територія успіху: 
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практико-орієнтований додаток до збірника наукових праць «Освіта дорослих: 
теорія, досвід, перспективи»; взято участь у Літній академії країн Східного парт-
нерства (2-9 червня 2015 р., с. Старе Село, Львівська обл.; 21-22 серпня 2016 р., 
м. Рига (Латвія).

Учасники Міжнародних днів освіти дорослих на Львівщині, 2015 р.

Інститут активно співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема: DVV 
International — Інститутом з міжнародного співробітництва Німецької асоціації 
народних університетів (Deutscher Volkshochschulverband e. V, DVV), Асоціацією 
міжнародної освіти (Association for World Education (AWE), Європейським спів-
товариством з досліджень у галузі освіти дорослих (European Society for Research 
on the Education of Adults (ESREA), Міжнародним співтовариством порівняльних 
досліджень в освіті дорослих (International Society for Comparative Adult Education 
(ISCAE), Центром освіти дорослих «Researcher FMJ NonProfit» (м. Будапешт, 
Угорщина), Deutche jugend in Europa, Центром педагогіки праці Державного до-
слідницького Інституту — Інституту технології експлуатації (м. Радом, Польща), 
Академією спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у Варшаві (Польща), 
Сучавським університетом «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія).

У 2016 р. на базі інституту створено Кафедру ЮНЕСКО «Неперервна про-
фесійна освіта ХХІ століття», яка розпочала свою роботу відповідно до Угоди між 
ЮНЕСКО та НАПН України від 25 жовтня 2016 р. Метою діяльності кафедри є 
забезпечення інтегрованої системи здійснення досліджень, професійної підготов-
ки, а також збір інформації та документації з проблем педагогіки та освіти дорос-
лих, що сприяє розвитку співпраці між дослідниками, визнаними на міжнародно-
му рівні, та викладачами академії й інших інституцій в Україні, Європі, Північній  
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Америці, а також в інших регіонах світу. Створено вебсторінку кафедри (www.
ipood.com.ua/unesco/) з метою висвітлення результатів діяльності. Видано буклет 
кафедри англійською та українською мовами з метою популяризації її діяльності. 
У 2019 р. засновано «Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 
ХХІ століття» (свідоцтво №23441-13281Р від 22 червня 2018 р.).

Предметом особливої уваги керівництва інституту є робота з кадрами, під-
тримка талановитої молоді. Про це свідчить творчий доробок стипендіатів Кабі-
нету Міністрів України: докт. психол. наук Е.О. Помиткіна, Т.О. Гончарук, канд. 
пед. наук О.А. Макаренко, докт. пед. наук М.П. Вовк; здобуття Премії Президента 
України для молодих учених канд. пед. наук Л.Ю. Султановою. З метою сприяння 
професійному зростанню та захисту соціальних інтересів молодих науковців в ін-
ституті створено Раду молодих вчених.

Визначальним принципом діяльності Ради молодих вчених інституту є «на-
ука в дії». Члени ради здійснюють планові наукові дослідження, а також займа-
ються практико-орієнтованою освітньо-дослідною діяльністю, яка має дві складо-
ві: проєктну, у тому числі міжнародну; волонтерську щодо надання освітніх послуг 
різним категоріям дорослого населення. Основою ефективної діяльності ради є 
командотворення, коли досягнення успіху відбувається на засадах взаємодії рів-
ноправних фахівців за принципами ініціативності, активності й відповідальнос-
ті кожного в колективі. Рада стала платформою професійного та особистісного 
зростання молодих учених. За ініціативи ради 19 квітня 2016 р. підписано угоду 
про наукову співпрацю між інститутом та Центром освіти дорослих Researcher 
FMJ NonProfits (м. Будапешт, Угорщина). Молоді науковці інституту співпрацю-
ють з благодійними фондами і громадськими організаціями, серед яких: Міжна-
родний благодійний фонд «Карітас»; Угорсько-український благодійний фонд «У 
наших руках майбутнє»; Громадська організація «Сімейна унія»; Громадська ор-
ганізація «Верітас».

Важливим проєктом інституту є розроблення теорії та інноваційних форм 
і методів музейної педагогіки в Україні. У 2016 р. між інститутом і Національним 
Києво-Печерським історико-культурним заповідником укладено меморандум про 
співпрацю, відповідно до якого здійснюються заходи щодо узагальнення набутого 
музейно-педагогічного досвіду та пошуку нових методів і форм діяльності у музей-
ній педагогіці; популяризації застосування інтерактивних методів музейної педа-
гогіки; визначення напрямів співпраці музеїв із закладами освіти. У межах проєкту 
щорічно проводиться конференція «Музейна педагогіка — проблеми, сьогодення, 
перспективи», до дискусій якої залучаються академічні науковці, викладачі вищої 
школи, працівники музеїв, керівники, педагоги і методисти закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, спеціальних закладів освіти, представ-
ники громадських організацій. Основна мета щорічного заходу — проєктування та 
створення віртуальних музеїв, виставок і каталогів, дистанційних музейно-освітніх 
послуг; формування музейно-педагогічних спільнот, клубів та партнерських груп 
у соціальних мережах; використання PR-технологій у науково-освітніх проєктах 
музеїв; формування всебічно освіченої особистості, виховання патріотів Україн-
ської держави засобами музейної педагогіки; використання потенціалу музеїв в 
організації навчання різних категорій дорослих, підготовці сучасного вчителя.
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IX Міжнародна конференція «Музейна педагогіка — проблеми, сьогодення, перспективи» 
у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, 2021 р.

У діяльності інституту широко використовуються інформаційно-комуніка-
ційні технології; є офіційний сайт (www.ipood.com.ua), де розміщується інформа-
ція про діяльність усіх структурних підрозділів, портфоліо наукових співробіт-
ників, результати наукових досліджень, експериментів, роботи наукових центрів, 
електронна бібліотека та ін. У 2016 р. сайт інституту оновлено, створено профілі й 
групи у Facebook, Google+.

Результати діяльності відділів інституту висвітлюються в мережі Інтернет, на 
сайтах НАПН України (http://naps.gov.ua/), Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (info@ipood.com.ua), у соціальній ме-
режі Facebook (https://www.facebook.com/ipood.napn) та в Електронній бібліотеці 
НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ins=5Fpeea/), електронній бі-
бліотеці інституту (http://ipood.com.ua/e-library/).

Сьогодні фонд бібліотеки інституту налічує понад 25 тис. примірників, біль-
шість з яких складає література з питань педагогіки і психології професійної осві-
ти, підготовки вчителя, довідникова, суспільно-політична, науково-популярна лі-
тература, періодичні видання. У її фондах зберігається понад 600 докторських і 
кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах.

Стратегічними напрямами розвитку інституту є педагогізація українського 
суспільства; законодавче, нормативно-правове, науково-методичне забезпечен-
ня та експертний супровід педагогічної освіти і освіти дорослих; професійна вза-
ємодія з державними установами і громадськими організаціями з питань розвитку 
педагогічної освіти і освіти дорослих; співпраця з міжнародними інституціями з 
проблем безперервної освіти; осучаснення інфраструктури науково-інноваційної 
діяльності. У цьому контексті актуальним є розв’язання таких завдань: сприяння 
інтеграції української педагогічної науки в європейський освітньо-науковий про-
стір; спрямування зусиль на забезпечення єдності досліджень у галузі освіти, пе-
дагогіки і психології, розширення співпраці з МОН України з питань підготовки і 
професійного розвитку вчителя та освіти дорослих; цілісне дослідження проблем 
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якості підготовки вчителя; обґрунтування можливостей розвитку освіти дорослих 
в умовах європейської інтеграції; подальший розвиток партнерства з міжнародни-
ми організаціями.

Нові завдання перед науковим колективом інституту постають через гло-
бальні виклики, пов’язані з пандемією COVID-19 і особливо — з війною Російської 
Федерації проти України та необхідністю післявоєнного відновлення країни.

Адреса: вул. М. Берлінського, 9,
м. Київ, Україна, 04060.
Тел.: +38 044 440-62-86

website: ipood.com.ua
e-mail: ipood2008@ukr.net
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Р О З Д І Л   1 2 . 
І Н С Т И Т У Т   П Р О Б Л Е М   В И Х О В А Н Н Я 
Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Директор Інституту — Іван Дмитрович 
Бех, доктор психологічних наук, професор, 
дійсний член (академік) НАПН України.

Інститут проблем виховання НАПН 
України створено у грудні 1996 р. у складі АПН 
України (з 2010 р. — НАПН України). В інсти-
туті функціонувало 11 лабораторій, в яких пра-
цювали 125 наукових працівників.

Становлення інституту відбувалося на тлі 
фундаментальних соціокультурних, політич-
них, економічних перетворень і трансформа-
ційних процесів у сфері освіти, що окреслило 
загальну стратегію і предметне поле науко-
вих досліджень. Першими науково-практич-
ними здобутками інституту стали: Концепція 
превентивного виховання дітей та молоді [6]; 
Концепція художньо-естетичного виховання 
учнів загальноосвітньої школи і Комплексна 
програма художньо-естетичного виховання у 
загальноосвітніх і позашкільних закладах [12]; 

Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи [3]; 
перша в Україні Програма розвитку і виховання дитини раннього віку «Зернятко» 
з методичним супроводом [14] тощо.

Інститут є знаним і суспільно затребуваним закладом, відповідальним за 
модернізацію ідейного змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних техноло-
гій сімейного, дошкільного, фізичного, трудового, морального, громадянського, 
патріотичного, екологічного й естетичного виховання. Основними напрямами на-
укової діяльності інституту є створення теоретико-методологічних засад виховно-
го процесу та дослідження актуальних проблем модернізації його змісту, оновлен-
ня форм і методів виховання дітей та учнівської молоді; розроблення інноваційних 
методико-технологічних засобів розв’язання виховних проблем дошкільної, по-
зашкільної та загальної середньої освіти; науково-методичне забезпечення гро-
мадянського, національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, 
попередження булінгу у молодіжному середовищі.

Тепер у структурі інституту функціонують 7 наукових лабораторій і Центр 
раннього розвитку та дошкільної освіти, діяльність яких координується Відділен-
ням філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України. Це лабо-

Директор інституту дійсний член 
(академік) НАПН України І.Д. Бех
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раторії: дошкільної освіти та виховання Центру раннього розвитку та дошкільної 
освіти; громадянського, морального та міжкультурного виховання; естетичного 
виховання та мистецької освіти; інституційного виховання; позашкільної освіти; 
виховання готовності до ринку праці; фізичного розвитку та здорового способу 
життя; соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Колектив науковців Інституту проблем виховання НАПН України на VI Міжнародних 
психолого-педагогічних Челпанівських читаннях, 2017 р.

Наукові дослідження вчених інституту здійснюються відповідно до Пріори-
тетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експери-
ментальних) розробок НАПН України: теорія і технології виховання, позашкільна 
освіта; дошкільна освіта; соціальна педагогіка та соціальна робота. У науковому 
полі цих трьох напрямів проведено та здійснюються дванадцять наукових дослі-
джень, зокрема: «Проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти 
для індивідуального розвитку старшого дошкільника» (2019-2021 рр., керівник — 
докт. пед. наук, доц. О.Д. Рейпольська), «Виховання дітей раннього віку в закладах 
дошкільної освіти різних типів» (2019-2021 рр., керівник — докт. пед. наук, проф. 
Н.В. Гавриш); «Розроблення сучасних моделей соціального партнерства у вихо-
ванні громадянина-патріота» (2019-2021 рр., керівник — канд. пед. наук, с. наук. с. 
Н.В. Харченко), «Виховання художніх цінностей учнів в освітньому середовищі за-
кладу загальної середньої освіти» (2019-2021 рр., керівник — докт. пед. наук, проф. 
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О.А. Комаровська), «Виховання смисложиттєвих цінностей у підлітків в умовах 
євроінтеграційного поступу України» (2020-2022 рр., керівник — докт. пед. наук, 
проф. К.О. Журба), «Формування готовності старшокласників до відповідального 
батьківства» (2020-2022 рр., керівник — докт. пед. наук, доц. В.М. Шахрай); «Фор-
мування в учнів професійно-ціннісних орієнтацій до трудової діяльності» (2020-
2022 рр., керівник — канд. пед. наук З.В. Охріменко); «Військово-патріотичне 
виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації» (2020-2022 рр., керів-
ник — канд. пед. наук О.І. Остапенко); «Формування соціально успішної особис-
тості старшокласника у системі загальної середньої освіти» (2020-2022 рр., керів-
ник — докт. пед. наук, проф. Т.Є. Федорченко), «Аксіологічні засади формування 
екологічної компетентності школярів» (2020-2022 рр., керівник — докт. пед. наук, 
доц. С.В. Толочко), «Моніторинг соціальних очікувань сучасної учнівської моло-
ді» (2021-2023 рр., керівник — канд. пед. наук Т.Ю. Куниця), «Науково-методич-
не забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації 
Концепції «Нова українська школа» (2021-2023 рр., керівник — канд. пед. наук, с. 
наук. с. В.В. Мачуський).

За підсумками фундаментальних та прикладних наукових досліджень отри-
мано низку важливих теоретичних і практичних результатів, які не мають аналогів 
в Україні, зокрема розроблено та впроваджено:

— особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання;

— структурно-функціональну модель формування у підлітків національно-
культурної ідентичності у закладах загальної середньої освіти;

— концептуальну модель соціально-педагогічного супроводу дітей із сімей ви-
мушених переселенців;

— технологію соціально-педагогічного супроводу формування відповідальної 
громадянської позиції у дітей із сімей вимушених переселенців у закладі за-
гальної середньої освіти;

— педагогічні умови та методику формування мистецьких уподобань учнів 
основної і старшої школи;

— технології виховання художніх цінностей учнів закладу загальної середньої 
освіти;

— середовищну модель та принципи організації освітньо-виховного процесу в 
групах раннього віку закладів дошкільної освіти різних типів;

— педагогічний інструментарій і навчально-методичне забезпечення роботи 
вихователів у групах раннього віку закладів дошкільної освіти;

— структурно-функціональну модель проєктування освітнього середовища 
розвитку старшого дошкільника;

— методику формування соціальної компетентності у старших дошкільників;

— методики, спрямовані на підвищення у вихованців інтернатних закладів рівня 
сформованості громадянської відповідальності та ініціативності;

— змістово-методичний інструментарій формування цінності життя у молод-
ших і старших підлітків у взаємодії школи і сім’ї;

— зміст, форми та методи трудового виховання учнів початкової школи;

— методику формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій;
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— структурно-функціональну модель та відповідні методики формування в 
старшокласників готовності до захисту Вітчизни в процесі вивчення предме-
та «Захист України»;

— моделі соціального партнерства у вихованні громадянина-патріота;

— змістовно-методичне забезпечення освітнього процесу в закладах поза-
шкільної освіти за декоративно-ужитковим, соціально-реабілітаційним, гу-
манітарним, еколого-натуралістичним напрямами позашкільної освіти;

— тренінговий курс «Методика формування умінь протидії насильству у здо-
бувачів освіти закладів загальної середньої освіти»;

— тренінги, спрямовані на розвиток соціально-психологічних компетентностей 
молоді для запобігання та боротьби із насиллям у навчальному середовищі.

Нині в лабораторіях інституту працюють 63 наукові співробітники, з них 19 
докторів та 30 кандидатів наук. Загалом наукові результати досліджень вчених ві-
дображено більш ніж у 1,6 тис. публікацій, з них за останні п’ять років: 10 планових 
монографіях, 12 методичних посібниках, 4 навчально-методичних посібниках, 14 
методичних рекомендаціях, 57 публікаціях у виданнях, що індексуються в науко-
метричних базах Scopus / Web оf Science. 

Усім науково-методичним надбанням інституту притаманна практична орі-
єнтованість. Вчені інституту на основі нових методологічних підходів створюють 
навчальні та виховні програми, підручники, посібники, методичні рекомендації 
для різних категорій педагогічних працівників і широкої громадськості. Це дає 
змогу шляхом експериментального опрацювання пришвидшити оновлення тех-
нологічного забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти, удосконалити методичний інструментарій со-
ціально-виховної роботи. Зокрема, у відповідь на виклики часу та широкий сус-
пільний запит співробітниками інституту розроблено Програму виховання «Нова 
українська школа у поступі до цінностей» [13], Концепцію освіти дітей раннього та 
дошкільного віку [5], Концепцію виховання дітей та молоді в цифровому просто-
рі [4]. Вчені інституту здійснюють науково-методичний супровід реалізації дер-
жавної освітньої політики шляхом участі у створенні й фаховій експертизі нового 
покоління нормативних документів, що регулюють сферу освіти. Зокрема вчені: 
активно долучилися до оновлення Базового компоненту дошкільної освіти (Дер-
жавного стандарту дошкільної освіти); взяли участь у розробленні Державного 
стандарту початкової освіти і Типових освітніх програм початкової освіти, Дер-
жавного стандарту базової середньої освіти і відповідних модельних навчальних 
програм; ініціювали і взяли участь у розробленні Концепції підтримки та сприяння 
розвитку дитячого громадського руху в Україні.

На сучасному етапі інститут проводить 18 експериментів у різних регіонах 
України на базі 243 експериментальних закладів й організацій. Зокрема, здійснює 
6 експериментів на всеукраїнському рівні за темами: «Реалізація Програми «Нова 
українська школа» у поступі до цінностей», «Організаційно-педагогічні умови 
формування в учнів м’яких навичок шляхом соціально-емоційного та етичного на-
вчання», «Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» на базі 
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець», «Організаційно-педагогіч-
ні умови екологічного виховання дітей дошкільного віку в закладі позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму», «Розвиток креативної особистості в  
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художньо-освітньому просторі ліцею мистецтв», «Педагогічні умови становлення 
і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу».

Ефір радіопрограми «Батьківська кухня»

Учасники тренінгу «Цінності», організованого Інститутом проблем виховання НАПН 
України і Школою амбасадорів та соціального ініціативного проєктування майбутнього 

Happy Ukraine, Lika-School, м. Київ, 18 жовтня 2019 р.
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Всеукраїнський експеримент «Організаційно-педагогічні умови формування в учнів м’яких 
навичок шляхом соціально-емоційного та етичного навчання», 2019-2024 рр.

За результатами експериментів в інституті розроблено:

— структурно-функціональні моделі формування у підлітків національно-куль-
турної ідентичності у закладах загальної середньої освіти та проєктування 
освітнього середовища розвитку старшого дошкільника;

— інноваційні моделі соціального партнерства у вихованні громадянина-патріота;

— середовищну модель організації освітньо-виховного процесу в закладах до-
шкільної освіти різних типів;

— зміст, форми і методи формування у старшокласників готовності до захисту 
Вітчизни;

— моделі соціального партнерства у вихованні громадянина-патріота; форму-
вання гармонійних відносин з природою в учнів основної школи та вихован-
ців закладів позашкільної освіти;

— зміст, форми і методи трудового виховання молодших школярів в умовах ре-
формування початкової освіти;

— науково-методичне забезпечення модернізації освітнього процесу в закла-
дах позашкільної освіти;
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— технології проєктування освітнього середовища для індивідуального розви-
тку старшого дошкільника, соціально-педагогічного супроводу дітей із сімей 
вимушених переселенців, формування просоціальної поведінки підлітків;

— педагогічні умови формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і 
сім’ї та змістово-методичного забезпечення їх реалізації, національно-куль-
турної ідентичності у закладах загальної середньої освіти та особистісно 
орієнтовану методику формування національно-культурної ідентичності у 
дітей підліткового віку.

Інноваційним практико-орієнтованим проєктом, що відповідає викликам 
часу, є створення і впровадження інститутом моделі національно-патріотичного 
середовища. У ході реалізації проєкту здійснено:

— змістове спрямування тем науково-дослідних робіт вчених інституту;

— розгортання широкомасштабного експерименту у Дніпропетровській облас-
ті (за темами: «Педагогічні умови виховання свідомого громадянина-патріо-
та у загальноосвітньому навчальному закладі» та «Етнокультурне виховання 
учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного 
навчального закладу») та Луганській області (за темою «Система національ-
но-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України»);

— розроблення й апробування інтерактивних (тренінгових) технологій під-
готовки фахівців до національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 
методичне забезпечення цього процесу (підготовка посібників «З Україною 
в серці», «Окрилені Україною»); сприяння об’єднанню тренерів з національ-
но-патріотичного виховання та участь у проведенні Школи тренерів;

— проведення на партнерських засадах низки інноваційних заходів національно-
патріотичного спрямування (Форум українських патріотичних справ «Ми — 
українці», вебінари, презентації тощо); розроблення й апробування концепцій 
військово-патріотичного виховання учнів (Концепції військово-патріотичного 
виховання в системі освіти України й Концепції військово-патріотичного ви-
ховання молоді в Товаристві сприяння обороні України), підготовка методич-
них рекомендацій щодо вивчення предмета «Захист України».

З 2002 р. в інституті функціонують аспірантура та докторантура, що готу-
ють наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації для наукових установ 
НАПН України, закладів вищої освіти, системи післядипломної педагогічної осві-
ти, закладів загальної середньої освіти різних типів, а також керівників освіти всіх 
рівнів для багатьох регіонів України за спеціалізаціями «соціальна педагогіка», 
«теорія і методика виховання», «дошкільна педагогіка».

З 1998 р. в інституті успішно діяла спеціалізована вчена рада, де проходи-
ли атестацію здобувачі наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2008-
2021 рр. функціонувала спеціалізована вчена рада з правом прийняття до роз-
гляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) педагогічних наук за спеціалізаціями «соціальна педагогіка», «теорія 
і методика виховання». Упродовж 1998-2021 рр. у спеціалізованих вчених радах 
інституту захищено 41 докторську і 418 кандидатських дисертацій. У 2021 р. від-
булися разові захисти дисертацій докторів філософії (з них 3 — за спеціальністю 
«011 Освітні, педагогічні науки» та 2 — за спеціальністю «231 Соціальна робота»).
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Форум українських патріотичних справ  
«МИ –УКРАЇНЦІ», 2021 р.

У 2016 р. інститут отримав ліцензію на провадження освітньої діяльнос-
ті у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у галузях знань 
«23 Соціальна робота» за спеціальністю «231 Соціальна робота» та «01 Освіта/
Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки». У 2021 р. відповідні 
освітньо-наукові програми акредитовано (рішення Національного агентства із за-
безпечення якості вищої освіти від 30 вересня 2021 р., протокол № 16 (59).

Заслуженою популярністю серед учених і практиків України та зарубіж-
жя користуються наукові фахові періодичні видання інституту: збірник науко-
вих праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської моло-
ді», включений до наукометричної 
бази Індекс Копернікус (видається 
з 1997 р.), та науково-методичний 
журнал «Мистецтво і освіта».

Для розширення кола партнер-
ської взаємодії в інституті функціо-
нують консультативні об’єднання; 
здійснюється співпраця з громад-
ськими організаціями для викорис-
тання їхнього потенціалу під час 
виконання наукових досліджень. Це 
дає можливість розширити дослід-
ницький спектр, широко впровадити 
теоретичні і практичні доробки спів- Підписання угоди про співробітництво з 

Київським Палацом дітей та юнацтва
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робітників інституту, вивчати міжнародний досвід роботи з дітьми та молоддю. За-
рекомендувала себе партнерська взаємодія із Всеукраїнською радою жінок Укра-
їни, Всеукраїнською федерацією Хортингу, Українським фондом «Благополуччя 
дітей», міжнародною громадською організацією «Партнерство «Кожній дитині» 
та іншими громадськими організаціями щодо впровадження нових технологій ви-
ховної і соціальної роботи.

Вагомим аспектом діяльності інституту є міжнародне наукове співробітни-
цтво. Прикладом у цій сфері є підписання угод про співпрацю з Казахським на-
ціональним педагогічним університетом імені Абая (Казахстан), Університетом 
Думлупинар Кютах’ї (Туреччина). Важливим напрямом міжнародної діяльності 
інституту є входження його співробітників до складу спеціалізованих вчених рад 
зарубіжних закладів вищої освіти. Зокрема, завідувач лабораторії естетичного ви-
ховання та мистецької освіти О.А. Комаровська є членом дисертаційної ради із 
захисту дисертацій доктора філософії (PhD) зі спеціальності 6D010600 «Музична 
освіта» Казахського національного університету мистецтв.

Учасники патріотичного квесту «Козацькі забави» для українських дітей біженців, 
проведеного Інститутом проблем виховання НАПН України за сприяння волонтерської 

організації «Wonen Plus Welzijn», м. Херхюговард, Нідерланди, 2022 р.

З метою посилення соціального ефекту впровадження результатів науко-
во-дослідних робіт, успішної реалізації нових завдань з інтегрування в Європей-
ський дослідницький простір інститут планує стати: консолідуючим центром на-
уково-методичної допомоги різним соціальним інституціям, які опікуються дітьми 
та учнівською молоддю; осередком педагогічної експертизи виховних програм і 
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проєктів; базою підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців со-
ціальної сфери.

В умовах соціокультурних трансформацій та реформування сфери освіти 
України пріоритетними напрямами досліджень інституту є: національно-патріо-
тичне та громадянське виховання дітей і молоді; розвиток дитини раннього віку; 
особистісні художні цінності і мистецька освіта в сучасному інформаційному про-
сторі; інноваційні технології соціально-педагогічної допомоги вразливим групам 
населення; виховний потенціал позашкільної освіти у розвитку компетентностей 
особистості; екологічна освіта дітей та молоді у контексті забезпечення сталого 
розвитку суспільства. Сьогодні наукова діяльність інституту підпорядкована на-
самперед забезпеченню перемоги у війні, розв’язаній Російською Федерацією про-
ти України, та післявоєнного відновлення країни.

Адреса: вул. М. Берлінського, 9,
м. Київ, Україна, 04060.
Тел.: +38 044 455-53-38

website: https://ipv.org.ua/
e-mail: ipv_info@ukr.net
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Р О З Д І Л   1 3 . 
І Н С Т И Т У Т   С П Е Ц І А Л Ь Н О Ї   
П Е Д А Г О Г І К И   І   П С И Х О Л О Г І Ї   
І М Е Н І   М И К О Л И   Я Р М АЧ Е Н К А   
Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН 
України — провідна наукова установа в сфері освіти осіб з особливими освітніми 
потребами, що визначає стратегію розвитку і здійснює науково-теоретичне та на-
вчально-методичне забезпечення функціонування цієї сфери.

Директор інституту — знаний фахівець у галузі освіти осіб з особливими освіт-
німи потребами, доктор психологічних наук, професор Леся Іванівна Прохоренко.
Інститут пройшов 30-річний шлях становлення і розвитку, відповідно до змісту ді-
яльності створювалися нові відділи, розширювалися напрями і тематика досліджень.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. та від-
повідними рішеннями Президії АПН України від 24 листопада 1993 р. було ство-
рено Інститут дефектології АПН України, який у травні 2001 р. перейменовано на 
Інститут спеціальної педагогіки АПН України, а з вересня 2018 р. — на Інститут 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Інститут очолювали відомі вчені: акад. Віталій Іванович Бондар (1993-
2008 рр.), акад. В’ячеслав Васильович Засенко (2009-2020 рр.).

Директор інституту — 
доктор психологічних 

наук, професор  
Леся Прохоренко

Академік 
Віталій Іванович  

Бондар  

Академік  
В’ячеслав Васильович  

Засенко 
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Нині наукову структуру інституту формують 7 відділів: інклюзивного на-
вчання, психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, освіти 
дітей з порушеннями зору, освіти дітей з порушеннями слуху, навчання жестової 
мови, освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та логопедії.

Науковий потенціал інституту складають 48 наукових працівників, серед 
яких дійсний член НАПН України, член-кореспондент НАПН України, 12 докто-
рів наук (4 професора), 27 кандидатів наук.

Вчені інституту є постійними членами Міжвідомчої ради з координації до-
сліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України, Науково-мето-
дичної ради МОН України та ін. [1; 7].

Провідними напрямами досліджень інституту є: розроблення науково-тео-
ретичних засад навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми по-
требами; розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей освіти 
таких дітей; впровадження результатів наукових досліджень у практику роботи з 
дітьми з особливими освітніми потребами; підготовка наукових кадрів через аспі-
рантуру, докторантуру та участь у перепідготовці педагогічних кадрів; консульту-
вання вчених, практиків, батьків осіб з особливими освітніми потребами; популя-
ризація знань про особливості розвитку і навчання таких осіб тощо [2; 9].

В останнє десятиріччя наукову діяльність інституту спрямовано на подаль-
ше розроблення концептуальних засад розвитку системи освіти осіб з особливими 
освітніми потребами в Україні, інноваційних технологій їх навчання в умовах спе-
ціальних та інклюзивних закладів освіти, що враховують сучасні запити державної 
освітньої політики, зокрема концептуальні положення Нової української школи 
[4; 6; 11].

Вченими інституту розроблено низку концепцій, а саме: дошкільної освіти 
дітей з розумовою відсталістю; розвитку дітей з порушеннями слуху; науково-ме-
тодичного забезпечення формування навчальної діяльності дітей із затримкою 
психічного розвитку; психолого-педагогічного супроводу дітей з глибокими по-
рушеннями зору раннього віку (від 0 до 3-х років); реалізації змісту дошкільної 
освіти дітей з порушеннями зору; навчання іноземної мови дітей з порушеннями 
мовленнєвого розвитку; розвитку та навчання дітей з розладами аутистичного 
спектра; жестової мови та ін. 

Науковим колективом інституту обґрунтовано новітні положення методо-
логії спеціальної освіти та психології, зокрема: теоретичні основи інклюзивного 
та білінгвального (двомовного) навчання, раннього втручання, змісту дошкільної, 
початкової та середньої освіти дітей з особливими освітніми потребами [5; 8; 9].

Водночас визначено теоретичні та методичні засади реалізації освіти дітей 
з інвалідністю та інклюзивної освіти в Україні, основні принципи організації на-
вчально-виховної роботи у спеціальних закладах освіти та закладах з інклюзивною 
формою навчання; визначено основні науково-теоретичні засади та концептуаль-
ні підходи до вдосконалення змісту освіти дітей з особливостями психофізичного 
розвитку різних вікових груп тощо [3; 10; 11].

Згадані та інші дослідження і розробки змінюють стереотипи у розумінні 
проблем навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, зумов-
люють необхідність відходу від концентрації уваги на порушеннях розвитку осо-
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бистості і акцентування на особливостях і можливостях кожної дитини. Фактично 
обґрунтовано необхідність перегляду існуючого підходу до освіти, мети, завдань, 
структури і змісту підготовки учнів з особливими освітніми потребами до само-
стійного життя.

Серед важливих напрямів діяльності інституту — дослідження актуальних 
проблем упровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітні-
ми потребами, надання методичної допомоги закладам та установам нового типу, 
зокрема інклюзивно-ресурсним центрам, що забезпечують різноманітний спектр 
послуг дітям з особливими освітніми потребами та їхнім сім’ям [2; 9].

Науковими працівниками інституту розроблено теоретико-методологічні та 
організаційно-методичні засади інклюзивної освіти, які представлено в моногра-
фіях, навчально-розвивальних програмах, науково- та навчально-методичних по-
сібниках для педагогів і батьків. 

Результати проведених досліджень знайшли відображення у сучасних доку-
ментах нормативно-правового регулювання сфери освіти, зокрема у Законі Укра-
їни «Про освіту» (ст. 19-20), «Порядку інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах», «Положенні про функціонування інклюзивно-ресурсного 
центру», «Порядку інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах» та 
ін. [2; 9]. Теоретичні та методичні засади корекційно-розвивальної роботи покла-
дено в основу розроблення нових навчальних програм з усіх освітніх галузей. До 
навчальних планів закладів спеціальної освіти всіх типів вперше введено курси «Я 
і Україна» та «Основи здоров’я», які відіграють важливу корекційно-розвивальну 
роль і готують учнів до самостійного життя [3; 12]. 

Працівники Інституту спеціальної педагогіки і психології  
імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2021 р.
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Розроблені вченими інституту підва-
лини корекційно-розвивальної роботи ста-
ли підґрунтям сучасного модернізованого 
програмно-методичного забезпечення, у 
тому числі: типових освітніх програм по-
чаткової школи для дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку; низки прак-
тичних посібників серії «Інклюзивне на-
вчання» для інклюзивно-ресурсних центрів; 
корекційно-розвивальних програм для всіх 
дітей шкільного віку з особливими освітні-
ми потребами (з порушеннями слуху, зору, 
мовлення, інтелекту, затримкою психічного 
розвитку), що дало змогу створити катало-
гічний перелік додаткових освітніх послуг, 
які мають надаватися таким дітям в інклю-
зивних умовах. Підготовлено та опубліко-
вано серію підручників з рідної мови для 
дітей з тяжкими порушеннями мовлення, 
в яких реалізовано психолого-лінгвістич-
ний підхід до вивчення предметів мовного 
циклу; обґрунтовано нові дидактико-мето-
дичні принципи, покладені в основу підруч-

ників для дітей із сенсорними порушеннями (порушеннями слуху, тяжкими пору-
шеннями зору) та ін. [1; 2; 9].

Значущим стало визначення теоретико-методологічних й методичних засад 
жестової мови та окреслення шляхів подальшого її вивчення не лише як засобу 
комунікації осіб з порушеннями слуху та їхнього навчання, але й як навчальної 
дисципліни. Саме завдяки цим розробкам українську жестову мову вперше вве-
дено до освітніх програм закладів, де здобувають освіту такі особи, і як окрему 
дисципліну, і як засіб навчання.

Важливим з огляду на потреби сьогодення стало й визначення науковими пра-
цівниками інституту освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами 
та розроблення рівнів їх необхідної освітньої підтримки, що принципово змінило 
підхід і бачення (відповідно до біо-психо-соціальної моделі) шляхів і можливостей 
розвитку таких осіб не лише на державному рівні (постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закла-
дах загальної середньої освіти» від 15 вересня 2021 р. № 957), але й у повсякденній 
практичній діяльності як спеціальних, так і інклюзивних закладів освіти [3; 11]. 

Результати експериментальних досліджень покладено в основу концепту-
альних засад теорії спеціальної педагогіки та психології й удосконалення педаго-
гічної практики.

Насамперед йдеться про концепції: реабілітації дітей-інвалідів; спеціальної 
освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні на найближчі роки та пер-
спективу; державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами 
та ін.

Навчально-методичне забезпечення 
освіти дітей з особливими освітніми 

потребами
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Результатом втілення концепту-
альних засад у практику навчання таких 
дітей стало розроблення Державного 
стандарту початкової загальної освіти 
для дітей з особливими освітніми по-
требами (затверджено постановою Ка-
бінету Міністрів України від 21 серпня 
2013 р. №607) та започаткування нового 
напряму наукових досліджень, спрямо-
ваного на оновлення змісту і науково-
методичного забезпечення початкової 
освіти дітей з особливими освітніми по-
требами.

Результати наукових досліджень 
інституту (програми, підручники, кон-
цепції, посібники, методичні рекомен-
дації тощо) використовуються в освіт-
ній діяльності та повсякденній практиці 
управлінських структур усіх рівнів, на-
укових установ, громадських організа-
цій, батьківської спільноти і, що важ-
ливо, закладів освіти усіх типів, рівнів і 
підпорядкування. 

Чільне місце у науковій діяльності 
інституту посідала робота з виконан-
ня державних та національних програм 
(насамперед таких, як «Діти України», 
«Здоров’я нації», «Учитель» та ін.), за 
результатами якої підготовлено і видано тритомний посібник «Порадник для бать-
ків дітей з особливими потребами»; розроблено змістове, методичне й організаційне 
забезпечення навчально-виховного та корекційно-розвивального процесів як умови 
сприяння життєдіяльності дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю; роз-
роблено й апробовано методики, спрямовані на формування базисних соціально-
побутових, комунікативних, поведінкових, навчальних навичок і навичок інтелек-
туальної діяльності, на підвищення соціальної компетентності, оптимізації процесу 
соціалізації дітей з розладами аутистичного спектра [1; 2; 4; 12 ].

Відповідно до програм спільної діяльності МОН України та НАПН України 
інститут брав активну участь у розробленні нормативно-правового забезпечення 
освіти осіб з особливими освітніми потребами. Вчені долучилися до розроблен-
ня низки проєктів законів, положень, інструктивно-методичних листів стосовно 
впровадження інклюзивного навчання, розроблення організаційно-методичного 
забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів тощо [5; 8].

На виконання спільних заходів МОН України і НАПН України розроблено: 
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітні-
ми потребами; типові освітні програми для дітей з порушеннями інтелектуального 
розвитку для початкової та середньої ланок освіти; стандартний зміст освіти дітей 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Рівні серед рівних: 

інноваційні підходи до навчання дітей з 
особливими освітніми потребами», Київ, 

2021 р.
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з порушеннями зору та когнітивними порушеннями; зміст реалізації компетентніс-
ного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями; педагогічні техноло-
гії формування навичок спілкування глухих дошкільників засобами бімодального 
білінгвізму та української жестової мови як мови вивчення та мови навчання [2; 9]. 

Інститут є знаною установою не лише на теренах України, а й за її межами. 
Цьому сприяють тісні зв’язки із освітніми закладами і науковими установами бага-
тьох країн світу (Естонія, Канада, Латвія, Польща, Словаччина, США, Чехія та ін.), 
реалізація спільних проєктів, досліджень і масових заходів [12].

У цьому контексті, зокрема:

— модернізовано систему освіти осіб з порушеннями слуху різних вікових 
груп у ході реалізації проєкту для батьків глухих дітей «Poland-Ukraine Sign 
Camp» (2016-2017 рр.);

— спільно з Українським ресурсним центром розвитку Університету Грента 
МакЮена (Ukrainian Resource and Development Centre-MacEwan University) 
вивчено та адаптовано до українських реалій досвід роботи шкіл, коледжів, 
реабілітаційних центрів та інших установ, що працюють з дітьми та підлітка-
ми з особливими освітніми потребами на теренах Канади (2016-2017 рр.);

— у ході реалізації міжнародного проєкту імені Леонардо да Вінчі — «Spread 
the Sign» («Поширимо жест») створено інтернет-ресурс (www.spreadthesign.
com) з базової лексики національних жестових мов країн Європи (2016-2017 
рр.);

— обґрунтовано соціальне призначення освіти дітей з порушеннями інтелекту 
та формування життєвої компетентності впродовж життя у ході реалізації 
україно-голландського експерименту «Перспектива 21/3: Інтеграція дітей з 
синдромом Дауна в освітнє середовище» (2016-2019 рр.);

— розроблено класифікацію (профілі) дітей з особливими освітніми потре-
бами відповідно до параметрів усіх сфер життєдіяльності, що передбачені 
моделлю надання допомоги у контексті інклюзивно-ресурсних центрів і від-
повідають біо-психо-соціальній моделі розвитку дитячого організму за про-
єктом «The Use of ICF to Ensure Inclusiveness of Education» («Використання 
Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) для забезпечення освіти для всіх») (розпочато у 2019 р.);

— у ході виконання проєкту «Удосконалення процесу опанування навичок чи-
тання шляхом упровадження адаптивного кириличного шрифту Inclusion 
UKR у навчально-виховний процес учнів 1-2 класів закладів загальної серед-
ньої освіти» розроблено технології формування навичок читання з викорис-
танням такого шрифту в учнів 1-2 класів загальноосвітніх (інклюзивне на-
вчання) та спеціальних загальноосвітніх (для дітей з тяжкими порушеннями 
мовлення) закладів освіти (2020-2022 рр.) та ін.

У 2021 р. спільно з Університетом Конкордія (м. Едмонтон) започатковано 
українсько-канадський проєкт з порівняльного аналізу компетентностей вчителів 
і кращих практик реалізації інклюзивного навчання в закладах загальної серед-
ньої освіти України та Канади [2; 9]. 
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Міжнародна конференція щодо супроводу дітей з інвалідністю та підтримки їхніх родин 
«Кращий старт» (під патронатом депутата Європейського парламенту Марека Плюри), 

м. Київ, 2019 р.

Триває співпраця з Шяуляйським педагогічним університетом (м. Шяуляй, 
Литва) у контексті надання допомоги магістрам; з Академією спеціальної педаго-
гіки імені Марії Ґжеґожевської у Варшаві (Польща), якою передбачено обмін на-
уковою інформацією, аналітичними матеріалами, обговорення питань побудови та 
модернізації системи освіти осіб з порушеннями слуху різних вікових груп, техно-
логій навчання та здійснення корекційно-розвиткової роботи; керівником клініч-
ної програми «AgapeMinistries», доктором наук у галузі нейропсихології Терезою 
Сіансіоло щодо проблем супроводу осіб з розладами аутистичного спектра, син-
дромом Дауна, розладами поведінки та порушеннями інтелекту тощо.

Результати всеукраїнських науково-педагогічних експериментів, прове-
дених інститутом, також дали змогу визначити принципово важливі інноваційні 
підходи і розробити відповідні моделі й технології, що набули розвитку у галузі 
спеціальної педагогіки та психології, зокрема:

— розроблено і реалізовано механізм інтеграції дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку в заклади загальної середньої освіти, ранньої інтеграції 
таких дітей в соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та інди-
відуальних особливостей (науково-педагогічний експеримент «Соціальна 
адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізично-
го розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах» 
(2001-2007 рр.) (наказ МОН України від 10 серпня 2001 р. №586);

— впроваджено інклюзивне навчання, апробовано структурно-організаційну 
модель інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області (науково-
педагогічний експеримент «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у 
Запорізькій області» (2017-2019 рр.) (наказ МОН України від 5 липня 2017 р. 
№ 836);
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— розроблено діагностичну складову психолінгвістичного інструментарію для 
диференційованого задоволення особливих мовленнєвих потреб школярів з 
тяжкими порушеннями мовлення (науково-педагогічний експеримент «Удо-
сконалення процесу опанування навичок читання шляхом упровадження 
адаптивного кириличного шрифту Inclusion UKR у навчально-виховний про-
цес учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (2020-2022 рр.);

— розроблено модель психологічної допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами та їхнім родинам, які знаходяться в умовах ізоляції, спричинених 
наслідками пандемії COVID-19 (науково-педагогічний експеримент у рамках 
дослідження молодих вчених «Діагностика емоційних станів дітей з особли-
вими освітніми потребами засобами біоімпедансометрії» (2020 р.) та ін. 

Співпраця щодо реалізації програм академічної мобільності між установами НАПН 
України. На фото: директор Інституту обдарованої дитини НАПН України М.С. Гальченко 

(у центрі) та директор і співробітники Інституту спеціальної педагогіки і психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України (зліва направо) – О.В. Орлов, В.В. Засенко, 

Л.І. Прохоренко, Т.М. Костенко

Інститут традиційно співпрацює з науковими установами НАПН України у 
спільних науково-практичних заходах, закладами вищої освіти, спеціальними та 
інклюзивними закладами освіти. 

Наукові підрозділи інституту активно співпрацюють з низкою громадських 
організацій, які опікуються дітьми з особливими освітніми потребами та особами 
з інвалідністю, — Українським товариством глухих, Українським товариством слі-
пих, Національною асамблеєю людей з інвалідністю тощо. 

Вчені інституту є співорганізаторами та активними членами громадських 
організацій «Сонячна Сова», «Бачити серцем», «Даун Синдром», «Маленький 
принц».

Показовим у діяльності інституту є практично стовідсоткове впроваджен-
ня результатів наукових досліджень — адресатами такого впровадження є: понад 
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1,6 тис. закладів дошкільної освіти для дітей із особливими освітніми потребами; 
7,6 тис. закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням; 310 спеці-
альних закладів загальної середньої освіти; 80 навчально-реабілітаційних центрів 
для дітей із складними порушеннями розвитку; близько 700 закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти; понад 30 педагогічних університетів і закладів без-
перервної освіти; 673 інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ); понад 50 центрів соціаль-
но-психологічної реабілітації, а також громадські організації, органи державної 
влади та місцевого самоврядування та ін.

Підготовлена навчальна і науково-виробнича продукція забезпечує заклади 
освіти для осіб з особливими потребами, що підтверджується отриманими реко-
мендаціями МОН України, схваленням Науково-методичної ради МОН України.

В інституті здійснюється ефективна підготовка здобувачів наукового ступе-
ня. Функціонують дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора філософії та доктора наук зі спеціальностей: «016 Спе-
ціальна освіта» (спеціалізація — «спеціальна педагогіка») і «053 Психологія» (спе-
ціалізація — «спеціальна психологія»), в яких захищено близько 40 докторських 
та понад 200 кандидатських (доктора філософії) дисертацій [2; 9]. 

Роботі з молоддю в інституті сприяє наявність наукових шкіл (керівники: 
акад. В.В. Засенко, член-кор. А.А. Колупаєва, докт. психол. наук, проф. Л.І. Про-
хоренко, докт. пед. наук, проф. С.В. Кульбіда, докт. психол. наук, проф. Т.В. Сак, 
докт. пед. наук, проф. Є.Ф. Соботович, докт. психол. наук В.В. Кобильченко, канд. 
пед. наук Г.М. Мерсіянова, канд. пед. наук Л.С. Вавіна), які охоплюють такі напря-
ми досліджень: проблеми інклюзивного навчання, жестової мови, раннього втру-
чання, психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потреба-
ми та ін. Саме в них підготовлено більшість нині працюючих в інституті докторів і 
кандидатів наук.

Інститут провадить освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників спеціальних та інклюзивних закладів дошкільної і загальної се-
редньої освіти, фахівців ІРЦ та ін.

Відповідно до ліцензії МОН України (наказ МОНмолодьспорту України від 
27 квітня 2012 р. № 1485-Л) підвищення кваліфікації здійснюється за напрямами:

— управління спеціальними закладами загальної середньої освіти;

— організація інклюзивного навчання у закладах освіти;

— українська жестова мова як предмет вивчення і засіб навчання;

— психолого-педагогічний супровід дітей з аутизмом у закладах освіти;

— організаційно-методичні умови діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;

— технології навчання та розвитку дітей з комплексними порушеннями розви-
тку;

— технології розвитку адаптивних можливостей дітей з особливими освітніми 
потребами в освітньому середовищі;

— технології корекційно-розвивальної роботи та навчання дітей із сенсорними 
порушеннями;

— технології навчання дітей з порушеннями мовлення;
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— психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах 
освіти;

— психолого-педагогічні технології навчання і виховання дітей з інтелектуаль-
ними порушеннями [2; 3].

У 2021 р., з огляду на карантинний режим, запроваджено дистанційні курси 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Водночас в інституті на постійній основі безкоштовно консультуються роди-
ни, які мають або планують всиновлення дітей з особливими освітніми потребами. 
В рамках цієї роботи вченими підготовлено серію методичних посібників «Поради 
батькам і педагогам», які виховують «особливу» дитину.

Спільно з інклюзивно-ресурсними центрами шляхом проведення навчальних 
семінарів, круглих столів, фахових консультацій здійснюється робота щодо визна-
чення потреб громади у відповідних спеціальних освітніх послугах і ресурсах, у 
тому числі професійних кадрах, необхідних для супроводу дітей та їхніх сімей.

Здійснюється розроблення діагностики та впровадження інноваційних тех-
нологій і моделей психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітні-
ми потребами, методик проведення оцінки потреб дітей, які перебувають у закла-
дах інституційного догляду, спеціальних та інклюзивних закладах освіти [10; 11].

В інституті ефективно працює вчена рада, яка розглядає важливі питання 
розширення тематики досліджень, участі установи у проєктній діяльності, фахо-
вої підготовки співробітників, актуальні питання спеціальної педагогіки та спеці-
альної психології тощо. 

При інституті функціонує Рада молодих вчених. Діяльність ради зосередже-
но переважно на організації різнопланових міжнародних і всеукраїнських масо-
вих заходів, співпраці з молодими вченими установ НАПН України та ін. 

Інститут є засновником періодичних науково-методичних видань: науково-
методичного інформаційного часопису «Особлива дитина: навчання та вихован-
ня»; збірника наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз-
будови», які внесено до переліку наукових фахових видань України і входять у 
світовий науковий інформаційний простір. 

Функціонують двомовні (українська, англійська) сайти:

— журналу «Особлива дитина: навчання та виховання» (http://csnukr.in.ua/);

— збірника наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз-
будови» (https://spp.org.ua/index.php/journal).

У діяльності інституту широко використовуються інформаційно-комуні-
каційні технології, функціонує офіційний сайт (http://ispukr.org.ua/), де роз-
міщуються: інформація про діяльність усіх структурних підрозділів, результати 
наукових досліджень, експериментів, діяльність курсів підвищення кваліфікації, 
аспірантури, портфоліо наукових працівників, електронна бібліотека та ін.

З метою впровадження сучасних наукових підходів до освіти дітей з особли-
вими освітніми потребами та висвітлення результатів науково-дослідної і освітньої 
діяльності інститутом систематично поширюються інформаційні повідомлення че-
рез сторінки установи в соціальних мережах Facebook, Twitter, Gmail, LinkedIn, 
LiveJournal, Telegram, Viber, Yammer.
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Інститут підтримує тісні зв’язки із засобами масової інформації, зокре-
ма освітянськими виданнями «Освіта України», «Педагогічна газета», «Освіта і 
суспільство», журналами «Початкова школа», видавництвом «Шкільний світ», 
спеціалізованими видавництвами «Педагогічна преса», «Ранок», «Мандрівець», 
«Букрек», ДСВ «Освіта», «Генеза» та ін., у публікаціях та на сайтах яких широко 
висвітлюються результати наукових досліджень та експериментальних розробок і 
їхнє практичне втілення, розміщуються навчальні та корекційно-розвивальні про-
грами, навчальні, методичні та наочні посібники, методичні рекомендації, дидак-
тичні матеріали.

Актуальним завданням діяльності установи є інформування та акцентування 
уваги громадськості на проблемах якісної освіти дітей з особливими освітніми по-
требами різних вікових груп, їхньої реабілітації та інтеграції в соціум [2; 11]. 

З метою презентації науково-практичних результатів досліджень в міжна-
родному науково-освітньому просторі інститут проводить роботу із включення 
наукових публікацій вчених у вітчизняні та міжнародні електронні бібліотеки, ка-
талоги та наукометричні бази Scopus, Web of Science та інші. За роки незалежності 
опубліковано понад 2000 статей у виданнях, які індексуються провідними міжна-
родними наукометричними базами, зокрема 25 наукових праць розміщено у базах 
Scopus, Web of Science. Водночас для підвищення показників індексування та циту-
вання кожним науковим співробітником інституту створено індивідуальні профілі 
в наукометричних системах Google Scholar, ORCID iD, ResearcherID. Також ство-
рено корпоративний профіль інституту в системі «Бібліометрика української на-
уки» (http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=&ustanova=175&gorod=
0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0), бібліометричні про-
філі його вчених у Google Scholar та в системі «Бібліометрика української науки». 

Продукція інституту представлена на сайтах МОН України (http://mon.gov.
ua/), Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (http://
www.imzo.gov.ua/), Google Scholar, Електронної бібліотеки НАПН України (http://
lib.iitta.gov.ua). 

Посилання на підготовлену наукову та навчальну продукцію також широ-
ко представлено на сайтах освітніх ресурсів (http://osvita.ua/; http://education-
inclusive.com/ та ін.), сайтах обласних департаментів освіти і науки, районних від-
ділів освіти, закладів загальної середньої освіти із спеціальною та інклюзивною 
формами навчання, навчально-реабілітаційних центрів. 

З 2015 р. інститутом запроваджено щорічні міжнародні конгреси із спеці-
альної педагогіки та психології, метою яких є створення фахової платформи для 
обговорення важливих питань і шляхів розв’язання проблем організації навчання 
дітей з особливими освітніми потребами в Україні. За цей час проведено 7 міжна-
родних конгресів [2; 9]. 

Загалом за останні п’ять років інститутом організовано та проведено понад 
500 масових науково-практичних заходів, у тому числі 200 міжнародних, з яких 85 
заходів включено до Плану роботи НАПН України: понад 30 конференцій, більше 
50 наукових семінарів, 170 круглих столів, понад 130 вебінарів та ін.

Поряд з позитивними змінами, які відбуваються в системі освіти в останнє 
десятиріччя, і роллю, яку відіграє у їх перебігу інститут, існують і нерозв’язані про-
блеми. Адже освіта дітей з особливими освітніми потребами в Україні переживає 
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новий етап, який потребує зміни парадигми, що сприяла би наближенню освіти до 
вимог сучасної цивілізації з метою найповнішого задоволення соціокультурних, 
життєво важливих потреб цих осіб. Йдеться про те, щоб набутий на попередніх 
етапах розвитку досвід пов’язати з основними принципами нової філософії освіти, 
побудованої на засадах гуманізації, фундаменталізації і соціокультурної інтегра-
ції, дитиноцентризму [4; 5; 6; 8].

У цьому сенсі система освіти осіб з особливими освітніми потребами потре-
бує подальших зусиль як управлінських структур, практиків, так і науковців, з ме-
тою оптимізації і розв’язання існуючих проблем:

— подальшого оновлення законодавчої та правової бази з метою забезпечення 
прав, соціального захисту і зайнятості означеної категорії громадян;

— створення стандартного вітчизняного алгоритму діагностики з урахуванням 
сучасних досягнень науки, що дасть змогу раціоналізувати моделювання по-
дальшого освітнього маршруту дитини, створити умови для успішного фор-
мування технологічної культури співробітництва фахівців альтернативних 
закладів, озброїть їх уніфікованою професійною лексикою та забезпечить 
наступність у роботі, що визначає соціальний ефект подальшого упрова-
дження результатів наукових досліджень;

— розроблення програм раннього втручання та розвитку й виховання дитини з 
особливими потребами раннього віку;

— подальшого розроблення психолого-педагогічних засад навчання, розвитку 
і соціалізації дітей із складними порушеннями розвитку;

— удосконалення фахової підготовки педагогічних працівників закладів спеці-
альної освіти та з інклюзивним навчанням;

— подальшого розроблення інноваційних технологій супроводу учнів з особли-
вими освітніми потребами дистанційно, в умовах кризових ситуацій.

Необхідним є впровадження профільного навчання як на рівні спеціальних й 
інклюзивних закладів, так і в окремих класах, на основі особистісно орієнтованого 
та компетентнісного підходів.

Потребує перегляду перелік медичних протипоказань, який є суттєвою пере-
поною при виборі професій особами з особливими освітніми потребами.

На окрему увагу заслуговує створення системи багатоаспектної допомо-
ги батькам таких дітей (психологічної, педагогічної, соціальної на базі наукових 
установ, інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти) та ін. 

Здійснення роботи за означеними напрямами дасть змогу, з одного боку, на-
близити освітні вимоги до загальноприйнятих міжнародних стандартів, а з іншо-
го — сприятиме оптимізації процесів здобуття освіти і соціалізації найвразливішої 
категорії населення України.

Отже, перед Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України стоять важливі і нагальні завдання, з метою якісного 
виконання яких передбачається: розширення тематики досліджень, підвищення 
фахового рівня наукових працівників, зокрема в аспірантурі та докторантурі, ор-
ганізація наукового стажування, подальший розвиток наукових шкіл, підтримка 
ради молодих вчених, розширення мережі наукових зв’язків інституту з наукови-
ми установами країн ЄС, підготовка та реалізація проєктів у рамках наукових про-
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грам ЄС, формування власних баз даних, забезпечення входження періодичних 
наукових видань інституту до міжнародних наукометричних баз даних, урахуван-
ня в діяльності складних обставин війни Російської Федерації проти України.

Колектив інституту має всі передумови (кваліфікований склад науковців, від-
повідну матеріально-технічну базу, належний організаційний досвід), твердо пе-
реконаний в успішності виконання поставлених завдань, готовий відповідати на 
нові виклики сучасності і вмотивований до подальшої творчої праці.

Адреса: вул. М. Берлінського, 9
м. Київ, Україна, 04060.

Тел./факс: + 38 044 468 14 81
website: https://ispukr.org.ua/

e-mail: isenaesu@gmail.com
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Р О З Д І Л   1 4 . 
І Н С Т И Т У Т   С О Ц І А Л Ь Н О Ї   Т А 
П О Л І Т И Ч Н О Ї   П С И Х О Л О Г І Ї 
Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України створено 
у 1994 р. як Науково-практичний центр політичної психології АПН України. 
У 1996 р. установа отримала статус інституту — єдиної в Україні наукової устано-
ви такого профілю. Директор інституту — Микола Миколайович Слюсаревський, 
член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук.

Директор інституту член-кор. М.М. Слюсаревський 
під час урочистостей з нагоди 25-річчя установи. Київ, 2019 р.

Відповідно до Стратегії розвитку інституту на 2020-2025 рр., схваленої збо-
рами колективу 27 лютого 2020 р., його діяльність зорієнтовано на виконання в 
системі НАПН України провідної ролі щодо формування лідерського бачення 
мети і шляхів соціально-психологічного супроводу трансформаційних процесів у 
суспільстві та освіті. Головні зусилля наукового колективу спрямовані на оновлен-
ня відповідно до викликів сьогодення теоретичних засад і методичного інструмен-
тарію соціально-психологічної науки, розвиток її прогнозного потенціалу, пошук 
шляхів якомога повнішого задоволення нею суспільних запитів, протидію негатив-
ним психічним явищам, спричиненим зовнішньою воєнною агресією проти Укра-
їни та пандемією COVID-19, формування позитивної громадської думки щодо 
освітніх реформ, утілення в життя концепції Нової української школи (НУШ), 
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упровадження в освітній процес психологічно обґрунтованих інновацій, зокрема 
пов’язаних з потребою кардинального підвищення рівня медіаграмотності дітей, 
молоді та суспільства загалом [2; 5].

Наукові дослідження в інституті здійснюються у 8 лабораторіях 73 науко-
вими працівниками. У складі колективу — дійсний член НАПН України Т.М. Ти-
таренко, 4 члени-кор. (М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко, Л.А. Найдьонова, 
П.І. Гнатенко), 15 докторів і 39 кандидатів наук. До наукової роботи залучені док-
торанти, аспіранти, наукові кореспонденти і здобувачі.

Науковий колектив інституту. Київ, 2016 р.

У процесі виконання наукових досліджень інститутом отримано науково та 
практично значущі результати, найбільш вагомі з яких відповідають світовому рів-
ню. Це засвідчує передусім робота «Життєвий світ і психологічна безпека людини 
в умовах суспільних змін», за яку семи вченим інституту — члену-кор. М.М. Слю-
саревському, акад. Т.М. Титаренко, членам-кор. Л.А. Найдьоновій, В.О. Татенку, 
докт. психол. наук П.П. Горностаю, докт. психол. наук О.М. Кочубейник, канд. фі-
лос. наук Б.П. Лазоренку — присуджено Державну премію України в галузі науки 
і техніки за 2019 рік (Указ Президента України від 13 січня 2020 р. № 4/2020). У цій 
роботі узагальнено багаторічний досвід фундаментальних досліджень колективу 
установи, спрямованих на виявлення потенціалу особистісного розвитку людини 
та визначення шляхів підвищення її психологічної захищеності в умовах суспіль-
них змін різного масштабу — від глобальних цивілізаційних зрушень до процесів у 
сфері міжгрупових і міжособових відносин, спричинених реформами, що здійсню-
ються в суспільстві, та викликами розв’язаної проти України спочатку гібридної, а 
тепер і повномасштабної війни. Застосовано спеціальні методи системного аналі-
тико-прогностичного пояснення та емпіричного підтвердження закономірностей 
набуття людиною психологічного благополуччя в суперечливих і складних умовах 
сучасності. Сформульовані висновки та пропозиції використано при підготовці 
підручників і навчальних посібників, упроваджених у системі освіти, для розро-
блення навчальних програм, діагностичного та корекційного психологічного ін-
струментарію, технологій надання психологічної допомоги різним категоріям на-



319

селення, розгортання в країні медіаосвітнього руху. Отримані результати також 
знайшли своє практичне впровадження в багатьох інформаційно-аналітичних ма-
теріалах, поданих до центральних і місцевих органів державної влади, експертних 
висновках, зауваженнях та пропозиціях до законопроєктів [3].

Істотними науковими надбаннями інституту також стали соціально-пси-
хологічні теорії особистісного життєконструювання (акад. Т.М. Титаренко), со-
ціальної напруженості (член-кор. М.М. Слюсаревський), кіберсоціалізації (член-
кор. Л.А. Найдьонова), соціально-психологічної детермінації бідності як стилю 
життя (докт. психол. наук В.О. Васютинський), етнокультурної міфотворчості 
(докт. психол. наук О.В. Яремчук), новаторські наукові розвідки з питань історі-
огенезу соціально-психологічного знання (член-кор. М.М. Слюсаревський, канд. 
психол. наук Ю.С. Кальницька).

Значущими є концепції паралельності процесів свідомого і несвідомого в 
малих групах (докт. психол. наук П.П. Горностай), становлення та розвитку по-
літико-правової свідомості особистості (канд. юр. наук З.Ф. Сіверс), соціально-
психологічного відновлення проблемної молоді із середовища комбатантів (канд. 
філос. наук Б.П. Лазоренко), реалізації почуття власності в соціальних практиках 
(докт. психол. наук І.Г. Губеладзе), дискурсивного виробництва аномії (докт. пси-
хол. наук О.М. Кочубейник), формування і функціонування соціальних норм як 
форм соціально-психологічного мислення (докт. психол. наук В.В. Жовтянська); 
конструктивно-дискурсивний підхід до трансформування комунікативних прак-
тик як механізму національної та громадянської самоідентифікації молоді (канд. 
психол. наук І.В. Жадан); психологічно обґрунтовані моделі медіаосвіти (член-кор. 
Л.А. Найдьонова), консолідаційних та конфронтаційних аспектів українського на-
цієтворення (докт. наук з держ. упр. О.В. Суший), суб’єктно-вчинкової інтерпре-
тації та регулювання процесів націєтворення (член-кор. В.О. Татенко), культури 
поколінної єдності (докт. психол. наук Н.О. Довгань), реконструкції типів рольо-
вої взаємодії в соціально-психологічному просторі малої групи (канд. психол. 
наук Л.Г. Чорна), інкорпорації мобільних застосунків до реабілітаційного процесу 
(канд. психол. наук М.С. Дворник), протидії негативним психологічним явищам у 
політико-правовій сфері, пов’язаним зі збройним протистоянням на Сході країни 
(канд. психол. наук В.М. Духневич), взаємодії у віртуальних групах (канд. психол. 
наук О.Л. Вознесенська), феноменології та динаміки соціального конфлікту (канд. 
психол. наук І.В. Петренко) та ін.

Широкий науковий і суспільний резонанс отримали напрацювання установи 
з питань наскрізної медіаосвіти. Результати цих досліджень забезпечили інсти-
туційну підтримку заходів, спрямованих на захист дітей та молоді від деструк-
тивних інформаційних впливів, що знайшло відображення, зокрема, в ухваленні 
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення Спільного 
акта узгодження № 2 щодо врегулювання питань висвітлення засобами масової 
інформації теми суїциду. Не менш значущими стали результати всеукраїнського 
експерименту «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх іннова-
цій» (наказ МОН України від 4 березня 2016 р. № 219), у рамках якого успішно 
впроваджено комплекс технологій роботи з громадською думкою, спрямований 
на формування в процесі запровадження Нової української школи позитивного 
ставлення педагогічних працівників, учнівської молоді, батьків і широкої громад-
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ськості до освітніх інновацій, передусім до переходу повної загальної середньої 
освіти на 12-річний термін навчання.

Апробація соціально-психологічних технологій підтримки педагогічною спільнотою та 
громадськістю освітніх реформ у рамках дослідно-експериментальної роботи за темою 
«Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (2016-2020 рр.). 

Кушугумський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів — гімназія «Інтелект» 
Запорізької області, 2019 р.

До здобутків завершених наукових досліджень слід віднести також нові 
діагностичні та корекційні методики, стратегії, технології і тренінгові програми: 
стратегії ціннісного порозуміння в умовах травмованого війною суспільства (докт. 
психол. наук В.О. Васютинський), індивідуальних і колективних засобів підви-
щення здоров’язберігальної адаптивності спільноти до умов і наслідків воєнного 
конфлікту (канд. психол. наук Л.М. Коробка), соціально-психологічні технології 
підвищення емоційної стійкості особистості (докт. психол. наук О.Р. Малхазов) 
та відновлення ресурсів життєздатності (канд. психол. наук Т.О. Ларіна); освіт-
ньо-тренінгову програму трансформації комунікативних бар’єрів національної та 
громадянської самоідентифікації з використанням вебквестів та креолізованих 
текстів (коміксів) (канд. психол. наук І.В. Остапенко); комплексну інтерактивну 
технологію підтримки освітніх реформ «КІТ-ПРО» (канд. психол. наук Л.М. Ка-
пустюк, Л.І. Гриценок); тест медіатизованого соціального оптимізму і песимізму 
(канд. психол. наук О.Л. Вознесенська) тощо.

В інституті послідовно здійснюється курс на оновлення тематики наукових 
досліджень, що дає змогу якнайповніше своєчасно враховувати динаміку суспіль-
них та освітніх запитів, подій і процесів, які відбуваються в країні. У відповідь на 
виклики гібридної війни та пандемічної загрози започатковано виконання важли-
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вих досліджень: «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків 
деструктивних інформаційних впливів на дітей і молодь» (науковий керівник — 
член-кор. Л.А. Найдьонова), «Психологічні чинники готовності індивідуальних 
і колективних суб’єктів до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях» 
(науковий керівник — канд. психол. наук В.М. Духневич), «Психологічні феномени 
групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях» (науковий керівник — канд. 
психол. наук Л.Г. Чорна), «Соціально-психологічний супровід постраждалих від 
воєнних дій у період переходу до умов мирного життя» (науковий керівник — 
акад. Т.М. Титаренко), «Психологічні підходи до прогнозування соціальних про-
цесів» (науковий керівник — докт. наук з держ. упр. О.В. Суший).

Міждисциплінарний круглий стіл «Посилення взаємодії державних 
інституцій для превенції і поственції суїциду в закладі освіти». Київ, 2021 р.

У межах виконання планових досліджень інститутом нагромаджено значний 
досвід усеукраїнських репрезентативних опитувань, що проводяться переважно в 
моніторинговому режимі. Центральне місце серед них посідає унікальний моніто-
ринг громадської думки щодо проблем освіти та заходів з її реформування, який 
здійснюється щорічно впродовж понад 20 років відповідно до програм спільної ді-
яльності академії з МОН України. У моніторинговому режимі вивчаються також 
довіра населення до суспільних інститутів (зокрема й інституту освіти), масові по-
літичні настрої та рівень соціальної напруженості в суспільстві. Про результати 
цих опитувань інститут систематично інформує Офіс (Адміністрацію) Президента 
України, Верховну Раду України, МОН України, інші органи державної влади.

Напрацьовані освітні інновації проходять апробацію в процесі експеримен-
тальної роботи, до якої залучено 322 заклади освіти різних рівнів та інші установи 
й організації, із яких 210 затверджено наказами МОН України. Інститутом нині 
проводяться 2 експерименти всеукраїнського рівня: «Формування позитивної гро-
мадської думки щодо освітніх інновацій» (науковий керівник — докт. психол. наук 
Г.М. Бевз), «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового 
впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (науковий керів-
ник — член-кор. Л.А. Найдьонова). Тривають також експеримент академічного 
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рівня «Розробка системи підвищення психологічної готовності учасників освіт-
нього процесу до дій у разі загрози, виникнення і подолання наслідків надзвичай-
ної ситуації» (науковий керівник — канд. психол. наук В.М. Духневич) та 10 екс-
периментів рівня структурного підрозділу наукової установи.

Поряд із розробленням галузевої тематики інститут проводить окремі дослі-
дження, надаючи послуги на договірній основі. Замовниками цих робіт у різні часи 
були Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 
Рада Європи, Німецьке товариство технічного співробітництва, Громадська орга-
нізація «Інститут лідерства, інновацій та розвитку» та ін.

Наукові дослідження вчені інституту ефективно поєднують з науково-прак-
тичною діяльністю, яка здійснюється переважно на базі Навчально-практичного 
центру психологічних інновацій, що став правонаступником Методичного реабілі-
таційного центру, створеного у 2014 р. з метою надання оперативної професійної 
підтримки практичним психологам та іншим фахівцям, котрі працюють з постраж-
далими в зоні АТО/ООС та на війні.

Майстер-клас з використання арттерапевтичних методик «Мандрівка» та «Безпечне місце» 
в роботі з дітьми вимушених переселенців» на Всеукраїнському психологічному фестивалі 

«ПАРОСТОК». Київ, 2015 р.

У 2020 р. з перших днів карантину і локдауну центр об’єднав зусилля вчених 
інституту в рамках відкритого волонтерського проєкту психологічної допомоги 
населенню в часи пандемії COVID-19, що дістав назву «Онлайн-коло». Заходами 
проєкту охоплено понад 335 тис. осіб. Нині центр спеціалізується на психологічній 
реабілітації та психосоціальній підтримці учасників бойових дій, членів їхніх сімей 
та осіб, які постраждали внаслідок війни; запобіганні підлітковим суїцидам у за-
кладах освіти, що включає серію навчальних курсів для психологів системи освіти, 
організаційно-методичну роботу спільно з інститутами післядипломної педагогіч-
ної освіти; просвітницьких лекціях та семінарах циклу «Наука для всіх» [1; 4].

У полі зору дирекції та колективу інституту повсякчас перебуває впрова-
дження результатів наукових досліджень у педагогічну та інші види соціальної 
практики. Налагоджено співпрацю з освітнім омбудсменом України, регіональни-
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ми управліннями Державної служби якості освіти з питань соціально-психологіч-
ного супроводу реформи Нової української школи, посилення взаємодії держав-
них інституцій для превенції і поственції самогубств у закладах освіти, захисту 
учнівської молоді від деструктивних інформаційних впливів. Результати наукової 
роботи реалізуються також при підготовці пропозицій до проєктів законів Укра-
їни, постанов Кабінету Міністрів України, інших документів і довідкових матеріа-
лів, що були надані органам державної влади.

II Міжнародна конференція «Психічне здоров’я: глобальні 
виклики ХХІ століття». Київ, 2018 р.

Інститут щороку організовує десятки масових заходів різного масштабу. 
На регулярній основі проводяться: Всеукраїнський конгрес із соціальної психо-
логії; Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її 
роль у становленні громадянина Української держави»; щорічна наукова конфе-
ренція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові ру-
бежі»; міжнародні конференції «Простір арттерапії», «Практична медіаграмот-
ність: міжнародний досвід та українські перспективи». У 2016 р. інститут спільно 
з факультетом психології та Військовим інститутом Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за участі фахівців Військового медичного 
інституту Міністерства національної оборони Республіки Польща започаткував 
проведення в Україні щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції 
з міжнародною участю «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, 
досвід, перспективи». Із 2017 р. інститутом ініційовано проведення міжнародних 
конференцій «Mental Health: Global Challenges of XXI Century». Відтоді відбулося 
п’ять конференцій (Київ, Україна, 2017, 2018, 2020; Бухарест, Румунія, 2019; Агрі-
дженто, Італія, 2021). Серед гостей та спікерів — представники Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, Світової федерації психічного здоров’я, Міжнародного 
медичного корпусу, Офісу НATO, Посольства США, Національного інституту 
здоров’я (Italy, Istituto Superiore di Sanità ISS), EMDR Europe Association, Асоціації 
Балканських університетів. У 2021 р. старшого наукового співробітника інституту 
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В.І. Вуса вперше в історії України обрано членом Ради правління Світової федера-
ції психічного здоров’я (WFMH).

Учені інституту здійснили першопрохідницький внесок у розвиток в Україні 
медіаосвітнього та арттерапевтичного рухів, мають наукові контакти з ученими 32 
країн світу (від Польщі до Індонезії) та беруть участь у реалізації низки міжнарод-
них наукових проєктів.

Інститут брав участь у 4-х міжнародних проєктах, які реалізуються міжна-
родними консорціумами: «Євразійським обміном з вивчення миру» (2017-2019 рр.) 
за участі 5 країн-партнерів; Erasmus+ DocHub «Structuring Cooperation in Doctoral 
Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing Instruction in Ukraine’s 
Regions» за участі 15 закладів вищої освіти 5 країн (Франція, Фінляндія, Литва, Ве-
лика Британія, Ірландія); «Political and Economic Self-constitution» за участі 10 за-
кладів 10 країн; міжнародним консорціумом з психічного здоров’я, до якого уві-
йшли Асоціація організацій у сфері нейророзвитку «New DSA Network» (Італія), 
Університет Манітоби, Інститут вивчення миру і конфліктів (Канада), Університет 
Фессалії (Греція), Бухарестський університет економічних студій, Департамент 
навчання педагогів (Румунія), Канадський центр досліджень обмеженостей та 
спеціальних потреб, Регуляторний комітет Греції з питань охорони здоров’я, не-
урядова організація «Промоут Юкрейн» (Бельгія). Спільно з Vrije University (м. 
Амстердам, Нідерланди) проведено два опитування (2 лютого — 27 березня 2020 
р. та 7 — 22 травня 2020 р.) з питань ставлення до здоров’я у груповому контек-
сті і з питань здоров’я студентів в умовах карантину. Також інститут приєднався 
до міжнародного консорціуму з 25 установ 19 країн для подання грантової за-
явки «Citizenship Education for European Values» програми Erasmus+ Jean Monnet 
Network. Загалом співпраця здійснюється з науковими установами та неурядови-
ми організаціями понад 20-ти країн.

Представники установи активно долучаються на громадських засадах до ро-
боти органів державної влади. Директор інституту член-кор. М.М. Слюсаревський 
брав участь як експерт у роботі конкурсних комісій з проведення конкурсів на за-
міщення вакантних посад у Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної по-
літики Офісу Президента України (лютий-березень 2020 р.), заступник директора 
з наукової роботи член-кор. Л.А. Найдьонова впродовж кількох термінів є членом 
громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомов-
лення. Інші відомі вчені очолюють громадські організації, є їхніми співзасновника-
ми, входять до складу їх керівних органів. На постійній основі здійснюється співп-
раця з майже 50-ма об’єднаннями громадян.

Кожен третій працівник установи регулярно виступає в засобах масової ін-
формації, близько половини працівників мають хоча б мінімальний медійний до-
свід.

Активно розвивається видавнича діяльність інституту. Збірники «Наукові 
студії із соціальної та політичної психології», «Проблеми політичної психології» 
та журнал «Психологічні перспективи» (видається спільно із Волинським націо-
нальним університетом імені Лесі Українки) включено до переліку наукових фа-
хових видань (категорія «Б») у галузі психологічних наук (наказ МОН України від 
2 липня 2020 р. № 886). Статті у виданнях індексуються міжнародними наукоме-
тричними базами даних CrossRef, ROAD, ResearchBib, Index Copernicus, CiteFactor, 
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SciLit, DOAJ, Harzing’s Publish or Perish. Збірник «Наукові студії із соціальної та 
політичної психології» має імпакт-фактор 1.9.

Науковий доробок інституту становить понад 7 тис. праць. За даними офіцій-
ного сайту «Бібліометрика української науки», індексуються 60 вчених інституту, 
95 % наукових працівників мають позитивні значення індексу Гірша (порівняно із 
71 % у 2016 р.). У 10 вчених інституту h-індекс становить понад 10. Акад. Т.М. Ти-
таренко має найвищий h-індекс (32) серед усіх соціальних психологів країни (га-
лузь — соціальні науки, рубрика Google Scholar — Social Psychology). Разом з нею 
ще 5 працівників інституту продовжують становити більшість у першій десятці 
найбільш рейтингових учених у галузі соціальної психології.

В установі проводиться постійний аналіз і поліпшення процедур оцінюван-
ня ефективності наукової та освітньої діяльності, зокрема шляхом удосконалення 
відповідних показників з опорою на нові нормативно-правові документи та Стра-
тегію розвитку НАПН України на 2016-2022 рр. за цільовими, діяльнісними, пред-
метно-галузевими та організаційними пріоритетами. Щорічно стратегічні завдан-
ня інституту оновлюються за результатами їх обговорення на загальних зборах 
колективу.

Наукові здобутки інституту стали можливими, зокрема, завдяки добре нала-
годженій науково-організаційній діяльності. Провідну роль у її здійсненні відіграє 
вчена рада, яку очолює акад. Т.М. Титаренко, вчений секретар — канд. пед. наук, 
доц. Л.В. Григоровська.

Значна увага в інституті приділена освітній діяльності, чіткій орієнтації на ви-
конання норм Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про присудження ступеня доктора філософії», «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
у закладах вищої освіти (наукових установах)», що дало змогу своєчасно пройти 
акредитацію освітньо-наукової програми (рішення Національного агентства із за-
безпечення якості вищої освіти від 13 жовтня 2020 р., протокол №18(35)). Напри-
кінці 2020 р. відбувся успішний захист першої дисертації на здобуття ступеня док-
тора філософії у галузі знань «05 Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 
«053 Психологія».

Предметом неослабної уваги дирекції і вченої ради інституту є робота з ка-
драми. В інституті діє система моральної та матеріальної мотивації праці вчених. 
Зокрема, щорічно у трьох номінаціях проводиться конкурс на кращу наукову та 
науково-методичну працю, переможці якого нагороджуються відповідними ди-
пломами і преміюються за рахунок економії фонду заробітної плати та з інших 
джерел.

Надається всіляка підтримка здібній молоді, що сприяє її успіхам, які знахо-
дять визнання на державному рівні. Працівники інституту двічі відзначені Премією 
Президента України для молодих учених (докт. психол. наук, с. досл. І.Г. Губела-
дзе, 2018 р.; канд. психол. наук М.С. Дворник, К.В. Мирончак, 2021 р.), тричі — 
Стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених (канд. психол. наук 
Ю.С. Чаплінська, 2016 р.; канд. психол. наук М.С. Дворник, 2019 р., докт. психол. 
наук, с. досл. І.Г. Губеладзе, 2020 р.), Державною іменною стипендією найкращим 
молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу 
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Героїв України — Героїв Небесної Сотні на 2022 рік (канд. психол. наук К.В. Ми-
рончак). Активно працює Рада молодих учених інституту.

У 2021 р. інститут успішно пройшов державну атестацію наукових установ, 
за результатами якої його віднесено до найвищої (І) класифікаційної групи (наказ 
МОН України від 2 червня 2021 р. №615).

Перспективи подальшого розвитку інституту визначаються нагальною необ-
хідністю пошуку наукових засад формування консолідованої та адекватної відпо-
віді Української держави і суспільства на сучасні виклики війни та кібернебезпеки, 
пандемії, глобальних кліматичних змін тощо. Соціальна та політична психологія 
має потужний потенціал щодо наукового забезпечення вирішення найважливіших 
питань національного порядку денного, зокрема європейської інтеграції суспіль-
ства і освіти, післявоєнного відновлення України.

Адреса: вул. Андріївська,15,
м. Київ, Україна, 04070.

Тел.: +38 044 4163382,
факс: +38 044 4254556,

website: ispp.org.ua
e-mail: info@ ispp.org.ua
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Р О З Д І Л   1 5 . 
І Н С Т И Т У Т   В И Щ О Ї   О С В І Т И   
Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Інститут вищої освіти НАПН України ство-
рено постановою Кабінету Міністрів України від 
7 червня 1999 р. № 988 та рішенням Президії Акаде-
мії педагогічних наук України від 16 червня 1999 р. 
№ 1-7/6-61. Знаковим є те, що інститут є ровесни-
ком Болонського процесу. Фундаторами інституту 
були відомі вчені: акад. В.Г. Кремень, акад. В.П. Ан-
друщенко. Очолювали інститут: акад. В.П. Андру-
щенко (1999-2005 рр.), член-кор. В.М. Ткаченко 
(2005-2006 рр.), акад. В.І. Луговий (2006-2012 рр.), 
член-кор. М.Ф. Степко (2012-2014 рр.), член-кор. 
С.А. Калашнікова (2014-2021 рр.), докт. пед. наук 
І.І. Драч (з 2021 р.). 

Нині інститут активно розвивається як одна 
з провідних наукових установ, що досліджує стан і 
перспективи розвитку вищої освіти в Україні, опти-
мальні шляхи її інтеграції у європейський і світовий 
освітньо-наукові простори. Діяльність інституту 
спрямовано на розв’язання актуальних і ключових 
проблем розвитку вищої освіти і на цій основі — за-
гальне піднесення українського суспільства.

В інституті функціонують чотири наукові відділи:

— дослідницької діяльності університетів (завідувач — докт. наук з держ. 
управл. О.М. Петроє);

— інтеграції вищої освіти і науки (завідувач — канд. філос. наук Л.М. Червона);

— забезпечення якості вищої освіти (завідувач — докт. пед. наук М.А. Дебич);

— взаємодії університетів і суспільства (завідувач — докт. філос. наук В.І. Ряб-
ченко).

Першим заступником директора інституту обрано докт. пед. наук О.М. Слю-
саренко, заступником директора з наукової роботи — докт. пед. наук Ю.А. Скибу, 
вченим секретарем — канд. пед. наук Г.П. Чорнойван.

В інституті працюють 35 науковців з них 18 докторів і 15 кандидатів наук.

За результатами проведеної у 2021 р. державної атестації наукових установ 
інститут віднесено до І класифікаційної групи.

Директор інституту —  
Ірина Іванівна Драч,  
докт. пед. наук, доц.
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Свідоцтво про державну атестацію Інституту вищої освіти НАПН України, 2021 р.

Місія інституту — сприяння стійкому та інноваційному розвитку університе-
тів України задля зростання їх впливу на суспільний прогрес і утвердження модер-
ної Української держави у європейському та світовому співтовариствах.

Місія інституту реалізується через здійснення дослідницької, освітньої та 
експертної діяльності на засадах академічної свободи, доброчесності, доскона-
лості, соціальної відповідальності і розподіленого лідерства та відповідно до кра-
щих національних і міжнародних взірців.

Візія інституту — провідний національний науковий, освітній та експертний 
центр України з питань розвитку вищої освіти, колектив якого формують фахівці 
міжнародного рівня, які об’єднані цінностями довіри, творення і гідності та спря-
мовують свої зусилля на реалізацію місії інституту.

Базові цінності колективу інституту — довіра, творення, гідність.

Ключові принципи діяльності інституту: академічна свобода, доброчесність, 
досконалість, соціальна відповідальність, розподілене лідерство.

Співробітники інституту є членами та експертами:

— Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні 
Програми ЄС ERASMUS+ (акад. В.І. Луговий, член-кор. С.А. Калашнікова);

— робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти Укра-
їни на 2022-2032 роки (акад. В.І. Луговий, член-кор. С.А. Калашнікова, докт. 
пед. наук Ж.В. Таланова, канд. екон. наук Ю.М. Вітренко);
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— галузевої експертної ради «01 Освіта/Педагогіка» Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти (канд. пед. наук Г.П. Чорнойван);

— експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої осві-
ти (акад. О.Г. Ярошенко, докт. пед. наук І.І. Драч, докт. пед. наук О.М. Слю-
саренко, докт. пед. наук Ю.А. Скиба, докт. пед. наук М.А. Дебич, канд. політ. 
наук К.А. Трима);

— Науково-координаційної ради Секції суспільних і гуманітарних наук НАН 
України (акад. В.І. Луговий);

— Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і пси-
хології НАПН України (академіки В.І. Луговий, О.Г. Ярошенко, докт. пед. 
наук Ю.А. Скиба, докт. пед. наук О.М. Отич);

— робочої групи з розроблення та впровадження заходів забезпечення відпо-
відності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки 
кваліфікацій навчання впродовж життя та Рамки кваліфікацій Європейсько-
го простору вищої освіти (канд. фіз.-мат. наук В.В. Ковтунець);

— Науково-методичної ради (сектор вищої освіти) МОН України (член-кор. 
С.А. Калашнікова, докт. пед. наук Ю.А. Скиба, докт. пед. наук Ж.В. Талано-
ва);

— Національного агентства кваліфікацій (канд. фіз.-мат. наук В.В. Ковтунець, 
канд. екон. наук С.В. Мельник);

— експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 
за науковим напрямом соціогуманітарних наук (член-кор. С.А. Калашнікова 
(голова), докт. пед. наук І.І. Драч, докт. пед. наук О.М. Слюсаренко, докт. 
пед. наук О.М. Отич);

— експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ (член-
кор. В.В. Камишин);

— комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається під-
тримка держави (член-кор. В.В. Камишин);

— Комітету «Безпечні суспільства — захист свободи та безпеки Європи та її 
громадян» Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та іннова-
цій «Горизонт 2020» (до 2021 р. — докт. наук з держ. управл. О.Ю. Оржель);

— об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради Украї-
ни молодим вченим та іменних стипендій Верховної Ради України для моло-
дих вчених — докторів наук (акад. В.І. Луговий, докт. екон. наук І.Б. Жиляєв, 
докт. пед. наук Ю.А. Скиба);

— робочих підгруп «Освіта» (докт. пед. наук І.І. Драч, докт. пед. наук Ж.В. Та-
ланова) та «Наука» (акад. В.І. Луговий) робочої групи «Освіта і наука» На-
ціональної ради з відновлення України від наслідків війни;

— Комітету з Державної премії України в галузі освіти (акад. В.І. Луговий);

— робочої групи МОН України з розроблення Закону України «Про освіту до-
рослих» (акад. В.І. Луговий);

— конкурсної комісії конкурсу з присудження премії Київського міського го-
лови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України — міста-ге-
роя Києва (докт. наук з держ. управл. О.М. Петроє);
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— секції гуманітарних наук Комітету з Державних премій України в галузі на-
уки і техніки (канд. пед. наук Н.В. Базелюк);

— робочої групи Національної ради з питань розвитку науки і технологій з під-
готовки пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи 
Національної академії наук та національних галузевих академій наук (акад. 
В.І. Луговий);

— Ради ректорів Київського регіону (акад. В.І. Луговий).

— експертної комісії конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи (акад. 
О.Г. Ярошенко, канд. пед. наук Н.В. Базелюк).

Національна команда експертів з реформування вищої освіти, 2016 р.

Спільний захід Національної команди експертів з реформування вищої освіти та Інституту 
вищої освіти НАПН України, 2019 р.

Інститут активно співпрацює з Британською радою в Україні та Національ-
ним Еразмус+ офісом в Україні (Програма ЄС ERASMUS+). Дослідницько-інно-
ваційну діяльність інституту спрямовано на аналіз та узагальнення світових до-
сягнень у сфері вищої освіти, їх опрацювання та створення інновацій в освітніх, 
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педагогічних науках, а також на імплементацію результатів досліджень задля 
сприяння прогресу вітчизняної вищої освіти.

Ученими інституту зроблено вагомий внесок у підготовку та впроваджен-
ня низки інноваційних нормативно-правових актів, що регулюють систему вищої 
освіти: законів України «Про вищу освіту» (2014 р.) [9], «Про освіту» (2017 р.) [11], 
«Про наукову та науково-технічну діяльність» (2015 р.) [10], Національної рамки 
кваліфікацій; Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється під-
готовка здобувачів вищої освіти; «Методичних рекомендацій щодо розроблення 
стандартів вищої освіти»; Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, а також у створення ключових методичних документів для розбудови 
системи забезпечення якості вищої освіти в контексті підходів Європейського про-
стору вищої освіти: «Методичних рекомендацій з розроблення освітніх програм», 
«Національного освітнього глосарію: вища освіта» (2011, 2014, 2021 рр.) [5; 6], 
«Національного освітньо-наукового глосарію» (2018 р.) [7], «Енциклопедії осві-
ти» (2008, 2021 рр.) [1; 2].

Зустріч з експертами QAA (Велика Британія), 2016 р.

Спільно з МОН України інститутом організовано та проведено тренінги з 
питань розроблення стандартів вищої освіти для 420 членів науково-методичних 
комісій МОН України, постійно здійснюється методична експертиза проєктів 
стандартів вищої освіти.

Інститут має широку мережу організацій-партнерів як в Україні, так і за кор-
доном: Advance HE (Велика Британія), Остравський університет (Чеська Респу-
бліка), Університет Вітовта Великого (Литва), Університет Байройта (Німеччина), 
Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івелін (Франція), Вроцлавський технічний 
університет (Польща), Університет Тампере (Фінляндія), Університет Вільнюса 
(Литва).
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Взаємодія інституту із організаціями інших держав полягає в:

— організації та проведенні спільних освітніх і наукових заходів та досліджень;

— стажуванні наукових працівників і аспірантів;

— ініціюванні та реалізації спільних освітніх і наукових проєктів.

В інституті організовано і проведено стажування науково-педагогічних пра-
цівників кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного 
управління та державної служби Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка. За період стажування науково-педагогічні працівники ознайоми-
лися з роботою відділів та найвагомішими науковими результатами співробітників 
інституту. Стажисти відзначили інноваційність та високий рівень наукових праць 
учених інституту, особливий інтерес викликали монографії та аналітичні матеріа-
ли, в яких висвітлено глобальні інституційні трансформації у сфері вищої освіти, 
трансформативні та комунікаційні стратегії вищої освіти, проблеми забезпечення 
якості вищої освіти, розвиток науково-педагогічного потенціалу університетів в 
контексті євроінтеграції. Результати наукових досліджень інституту імплементо-
вано у зміст навчальних дисциплін «Педагогіка і психологія вищої школи», «Пар-
ламентаризм у системі публічного управління», «Методика викладання у вищій 
школі», «Стратегічний менеджмент у публічному управлінні» освітньо-наукової 
програми «Парламентаризм і парламентська діяльність» спеціальності «281 Пу-
блічне управління та адміністрування» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

Фахівці інституту є членами міжнародних фахових організацій, зокрема Єв-
ропейської асоціації освітнього права і політики (Бельгія), Центрально-європей-
ської асоціації філософів освіти (Чеська Республіка), Асоціації філософської пе-
дагогіки (Польща), Товариства Берталанфі (Австрія) тощо, а також редакційних 
рад міжнародних і зарубіжних наукових видань «Journal of Youth Studies» (Велика 
Британія), «Kultura і Wychowanie» (Польща), «EduKacia MiedzKulturowa» (Поль-
ща), «Scientific Studies» (США), «International Journal of University and Leadership» 
(Україна) та ін.

Інститут є співорганізатором Україно-британського форуму «Досконалість 
викладання і навчання у вищій освіті» та щорічної Міжнародної конференції «Єв-
ропейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу» 
(спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка), під час 
яких за участі провідних українських і міжнародних фахівців обговорюються такі 
актуальні питання: досконалість викладання та шляхи її досягнення, професійний 
розвиток викладачів університету, баланс зусиль університету і викладачів, вза-
ємодія між студентами та викладачами, трансформація викладання, студентоорі-
єнтоване викладання і його особливості, досвід Великої Британії та України щодо 
вдосконалення викладання у вищій освіті, забезпечення та вдосконалення якості 
вищої освіти, сучасні підходи та інструменти оцінювання й вимірювання якості ді-
яльності закладів вищої освіти у світлі тенденцій та пріоритетів розвитку Європей-
ського простору вищої освіти.

Реалізація в інституті 9 міжнародних проєктів [4] сприяє використанню ре-
зультатів досліджень для розвитку як системи вищої освіти України, так і інститу-
ційного потенціалу закладів вищої освіти через удосконалення політик і практик 
управління та викладання.
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Проєкт Програми ЄС ERASMUS+ «Центри сертифікації викладачів: іннова-
ційні підходи до досконалості викладання» (UTTERLY) (2021-2024 рр.).

Мета проєкту — демонополізування формальних систем професійного 
розвитку та сертифікації викладачів університетів шляхом створення чотирьох 
незалежних національних центрів сертифікації викладачів і десяти їхніх філій, 
об’єднаних у мережу та зосереджених на підвищенні якості викладання в універ-
ситетах.

Завдання проєкту — сприяти модернізації систем вищої освіти в програмних 
країнах шляхом впровадження національних центрів сертифікації викладачів для 
просування європейських освітніх інновацій шляхом сертифікації професійних 
університетських викладачів.

За резульатами реалізації проєкту проведено тренінги для 8 університетів з 
розроблення стратегії та моделі викладацької майстерності.

Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурен-
тоспроможності, підтримка громад» (REDU) (2020-2024 рр.). Інститут є грантоу-
тримувачем і координатором проєкту, який реалізується у партнерстві з Британ-
ською радою в Україні та переміщеними університетами Донбасу.

Мета проєкту — підвищити привабливість та конкурентоспроможність пере-
міщених університетів шляхом посилення їх інституційної спроможності, розбу-
дови ефективного врядування, вдосконалення викладання і навчання та розвитку 
інтернаціоналізації.

Цілі проєкту:

— вдосконалити інфраструктуру переміщених університетів задля надання 
якісної освіти та динамічного залучення громад;

— посилити інституційний потенціал переміщених університетів через розви-
ток спроможності їх керівництва, персоналу і студентів краще відповідати на 
виклики, що постають перед університетами, місцевими громадами та Доне-
цькою і Луганською областями;

— підвищити соціальну відповідальність переміщених університетів через залу-
чення академічної спільноти до розв’язання соціальних, економічних, еколо-
гічних, культурних та інших проблем.

Цільовими групами проєкту є студенти та персонал переміщених університе-
тів, місцеві громади і бізнес Донецької та Луганської областей.

За результатами реалізації проєкту науковими працівниками інституту здій-
снено інституційний аудит цих університетів та надано рекомендації щодо вдоско-
налення стратегій їх розвитку; проведено 28 тренінгів для викладачів та управлін-
ців.

Проєкт «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» (2019-2023 рр.) 
реалізується інститутом у партнерстві з Британською радою в Україні, Advance 
HE (Велика Британія) за підтримки МОН України та Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти.

Мета проєкту — підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку 
інституційної спроможності вітчизняних університетів щодо вдосконалення ви-
кладання і навчання.
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Тренінг для учасників проєкту, серпень 2020 р.

Завдяки реалізації проєкту очікується досягнення таких результатів:

— створення національної платформи фахового обговорення та обміну кращи-
ми практиками з удосконалення викладання у вищій освіті;

— формування мережі викладачів й управлінців, готових до втілення змін та 
обміну ефективними практиками вдосконалення викладання і навчання як у 
власному університеті, так і між університетами України;

— підтримка університетів у реалізації інституційних проєктів з удосконалення 
викладання.

Програма складається з двох компонентів: для викладачів університетів і для 
управлінців — керівників структурних підрозділів, відповідальних за вдосконален-
ня викладання і навчання, забезпечення якості, розроблення інституційної страте-
гії /програми професійного розвитку викладачів.

Компонент для викладачів включає засвоєння новітніх підходів до викладан-
ня і навчання у вищій освіті. Основний акцент програми полягає в тому, щоб умо-
тивувати та заохотити її учасників до використання студентоцентрованих підходів 
у власній викладацькій практиці та поширення набутих знань і досвіду серед колег.

Компонент для управлінців передбачає розроблення інституційних стратегій 
викладання і навчання та створення центрів для забезпечення системного профе-
сійного розвитку викладачів у закладах вищої освіти України.

Результатом реалізації Програми є розроблення проєктів інституційних 
стратегій вдосконалення викладання для 10 університетів.

Проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» 
(2018-2019 рр.) реалізовувався інститутом у партнерстві з Центром досліджень ви-
щої освіти (Чеська Республіка) та МОН України, його мета — розбудова націо-
нальної мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти.

За результатами реалізації проєкту розроблено методичні рекомендації для 
підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, підготовлено 46 тренерів 
та 1272 експерти.

Проєкт Програми ЄС ЕRASMUS+ «Імплементація системи забезпечення 
якості освіти через співпрацю Університет — Бізнес — Уряд у ЗВО» (2017-2020 рр.). 
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Мета проєкту — вдосконалення систем забезпечення якості вищої освіти шляхом 
розроблення та впровадження ефективних внутрішніх стандартів якості, наці-
лених на підвищення можливостей працевлаштування випускників університетів 
країн-партнерів Болонського процесу.

За результатами реалізації проєкту апробовано механізм оцінювання вну-
трішніх систем забезпечення якості закладів вищої освіти, розроблено рекомен-
дації для самооцінювання університетів у процесі проходження акредитаційних 
процедур.

Проєкт Програми ЄС ЕRASMUS+ з міжнародної академічної мобільності з 
Остравським університетом (Чеська Республіка) (2016-2021 рр.). Мета проєкту — 
сприяння міжнародній мобільності студентів, викладачів і науковців з країн ЄС та 
країн-партнерів. Завдання проєкту — організація науково-дослідницького стажу-
вання та викладацької діяльності аспірантів і викладачів. Цільовою групою про-
єкту були аспіранти, докторанти, наукові працівники інституту.

Результатом реалізації проєкту стало стажування 4 аспірантів та 3 наукових 
працівників інституту в Остравському університеті (Чехія).

Проєкт Програми ЄС ЕRASMUS+ «Структурована співпраця в області док-
торських досліджень (підготовки), професійних навичок і академічного письма в 
регіонах України» (DocHub) (2016-2020 рр.). Мета проєкту — прискорення націо-
нальної імплементації програм 3-го циклу Болонського процесу в Україні шляхом 
створення сприятливих структур та акумулювання ресурсів науково-дослідниць-
ких інститутів, університетів для підготовки докторів філософії. Співробітництво 
між науковими установами та закладами вищої освіти в галузі підготовки докторів 
філософії (PhD) спрямовувалося на створення п’яти науково-дослідницьких на-
вчальних кластерів DocHubs (регіональних докторських шкіл).

За результатами реалізації проєкту апробовано навчальну дисципліну «По-
літика та врядування у вищій освіті» для підготовки докторів філософії за освіт-
ньо-науковою програмою «Політика і лідерство у вищій освіті».

Проєкт «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» 
(2016-2019 рр.). Інститут був національним координатором проєкту, що реалізо-
вувався у партнерстві з Британською радою в Україні, Фундацією лідерства для 
вищої освіти (Велика Британія) та МОН України. У проєкті взяли участь 40 універ-
ситетів України.

За результатами реалізації проєкту:

— створено національну мережу «агентів змін» — фахівців, готових упрова-
джувати інноваційні зміни у своїх закладах вищої освіти;

— здійснено 36 партнерських обмінів між університетами України та Великої 
Британії;

— введено механізми розповсюдження, співпраці та обміну ефективною прак-
тикою розвитку лідерського потенціалу університетів;

— відбувається ефективне застосування лідерського потенціалу агентів змін у 
системі вищої освіти та окремого закладу через визначення їх статусу і по-
кращення індикаторів досягнень університету;

— університети розуміють свою роль і відповідальність в умовах розширеної 
автономії через оновлення університетських стратегій.
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Учасники проєкту «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України»

Оцінку впливу «Програми розвитку лідерського потенціалу університетів 
України» на інституційні зміни у вітчизняних закладах вищої освіти представлено 
у звіті за результатами незалежної експертизи на замовлення Британської ради 
в Україні. У звіті зазначено, що «практичний досвід керування змінами допоміг у 
критично важливих галузях реформи вищої освіти — 40 проєктів інституційних 
змін стали основою експертного досвіду для України» [8].

Проєкт Програми ЄС TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та роз-
витку таланту» (ELITE) (2013-2016 рр.). Інститут виконував функції національного 
координатора проєкту, за результатами реалізації якого в інституті та семи універ-

ситетах України створено центри лідерства — підрозді-
ли, обладнані спеціальним технічним устаткуванням, 
необхідним програмним забезпеченням для надання по-
слуг з діагностики та розвитку лідерського потенціалу. 
Підготовлено навчальні посібники [12]: «Розвиток інди-
відуального лідерства в університеті» (канд. психол. наук 
О.В. Боднарук); «Викладання в університеті на засадах 
лідерства» (канд. пед. наук О.Ф. Паламарчук); «Форму-
вання командного лідерства в університеті» (канд. пед. 
наук І.П. Прохор); «Розвиток лідерського потенціалу 
сучасного університету: основи та інструменти» (член-
кор. С.А. Калашнікова); «Рейтинги як інструмент розви-
тку лідерського потенціалу університетів» (докт. філос. 
наук С.В. Курбатов); «Інтернаціоналізація вищої освіти і 
лідерство» (докт. філос. наук І.В. Степаненко); «Дослід-
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ницьке лідерство в сучасному університеті» (докт. пед. наук І.І. Драч, кандидати 
пед. наук В.М. Муромець, Г.П. Чорнойван); «Університетська соціальна відпові-
дальність у контексті університетського лідерства» (докт. наук з держ. управл. 
О.Ю. Оржель); «Підготовка та розвиток молодих дослідників в університеті на 
основі парадигми лідерства» (канд. пед. наук І.О. Линьова). Цільовою аудиторією 
центрів лідерства є керівники та науково-педагогічні працівники закладів вищої 
освіти.

В інституті функціонує аспірантура і докторантура. Інститутом розроблено 
та з 2016 р. реалізуються дві освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ви-
щої освіти ступеня доктора філософії: «Політика і лідерство у вищій освіті» та 
«Викладання і навчання у вищій освіті» галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за 
спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки», які у 2021 р. акредитовані Націо-
нальним агентством із забезпечення якості вищоїосвіти із визначенням «зразко-
ва».

За період діяльності інституту у спеціалізованих учених радах із захисту дис-
ертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук та 
доктора (кандидата) філософських наук, спеціалізованих учених радах з правом 
присудження наукового ступеня доктора філософії загалом захищено 419 дис-
ертацій, із них 104 докторські і 315 кандидатських. Випускниками аспірантури та 
докторантури інституту захищено 52 докторські та 152 кандидатські дисертації.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.456.002 з правом прийняття до розгляду та проведення 
разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

«01 Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки». 
Здобувач ступеня доктора філософії — В.В. Поберецька. 

Науковий керівник — докт. пед. наук, доц., директор Інституту вищої освіти 
НАПН України І.І. Драч.

Інститут здійснює випуск двох наукових фахових періодичних видань [3]: 
«Філософія освіти. Philosophy of Education» та Міжнародного наукового журна-
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лу «Університети і лідерство» («International Journal of 
University and Leadership»), які використовують спеці-
алізоване програмне забезпечення для управління пе-
ріодичними виданнями Open Journal System 3.Х і мають 
міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

Науковий журнал «Філософія освіти. Philosophy 
of Education» зареєстровано у таких наукометричних 
і реферативних базах даних: Наукова періодика Укра-
їни (Національна бібліотека України імені В.І. Вер-
надського), CITEFACTOR, MIAR, ROAR (Registry of 
Open Access Repositories), OCLC WorldCat, ERIH PLUS 
(European Reference Index for the Humanities and Social 
Sciences), GoogleScholar, BASE (індексація в базі), 
Ulrichsweb (база даних Ulrich’s Periodicals Directory), 
CrossRef, PhilPapers та інших базах даних: DSpace at 
library NPU, Dragomanova, ENPUIR, Філософія в Укра-
їні, Бібліометрика української науки, OUCI (Open 
Ukrainian Citation Index).

Міжнародний науковий журнал «Університети 
і лідерство» розміщено у наукометричних, бібліоме-
тричних, реферативних базах даних: Наукова періо-
дика України (Національна бібліотека України імені 
В.І. Вернадського), Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), Educational Research Abstracts Online (ERA), 
The Central European Journal of Social Sciences and 
Humanities (CEJSH), Index Copernicus International 
World of Journals, Index Copernicus International Journals 
Master List, Google Scholar, Crossref, Open Ukrainian 

Citation Index (OUCI), Dimensions, Unpaywall, Library of Science (University of Warsaw, 
bibliotekanauki.pl) та інших базах даних: Directory of Open Access Scholarly Resources 
(ROAD), OCLC WorldCat, у соціальних наукових мережах, зокрема ResesrchGate.

Стратегічними цілями Інституту є:

— визначення та обґрунтування орієнтирів розвитку університетів України у 
контексті європейської інтеграції;

— посилення інституційної спроможності університетів України, розвиток їх 
лідерського потенціалу;

— творення мережі лідерів змін у вищій освіті України;

— розбудова національної платформи кращих практик університетів України;

— підтримка переміщених університетів в умовах війни, розв’язаної Російською 
Федерацією проти України, та післявоєнного відновлення України.

Адреса: вул. Бастіонна, 9,
м. Київ, Україна, 01014.
Тел.: +38 044 286 68 04,

website: www.ihed.org.ua
e-mail: ihed@ihed.org.ua
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Р О З Д І Л   1 6 . 
І Н С Т И Т У Т   Ц И Ф Р О В І З А Ц І Ї   О С В І Т И 
Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Директор інституту — Валерій Юхимович 
Биков, доктор технічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, Заслужений діяч науки і тех-
ніки України, лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки.

Інститут інформаційних технологій і засобів 
навчання (з 2022 р. — Інститут цифровізації освіти) 
НАПН України створено 16 червня 1999 р. рішен-
ням Президії Академії педагогічних наук України 
(з 2010 р. — Національна академія педагогічних 
наук України) відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 червня 1999 р. з метою про-
ведення фундаментальних і прикладних досліджень 
з актуальних теоретико-методологічних і науко-
во-методичних проблем забезпечення розвитку ін-
форматизації національної системи освіти та впро-
вадження новітніх засобів навчальної, наукової й 

управлінської діяльності в науково-освітню практику. Заснування і розвиток інсти-
туту зумовлені необхідністю розв’язання завдань розбудови і вдосконалення освіти 
України, створення науково-теоретичного та практико-технологічного фундаменту 
її інформатизації, формування якісно нового навчального середовища, що відпові-
дає сучасним освітнім потребам людини, гнучко реагує на появу новітніх технічних 
розробок, ураховує досягнення психологічної та педагогічної наук, вітчизняних і 
міжнародних освітніх практик. У цілому створення інституту відіграло виключно 
важливу роль у теоретико-методологічному і науково-методичному забезпеченні 
формування й розвитку кадрового складника інформатизації України [16].

У структурі інституту функціонують 5 наукових відділів. Інститут проводить ці-
леспрямовану наукову та науково-організаційну роботу з розв’язання теоретико-мето-
дичних і психолого-педагогічних проблем інформатизації освіти і науки, формування 
освітньо-наукового інформаційного середовища, розвитку цифрової компетентності 
всіх учасників освітнього процесу, вдосконалення технологій дистанційного навчання, 
розроблення цифрових освітніх ресурсів, упровадження новітніх засобів навчання.

Основні напрями діяльності інституту: науково-дослідний, науково-експе-
риментальний, проєктно-технологічний, науково-координаційний, науково-мето-
дичний, науково-освітній, навчально-просвітницький, міжнародний, видавничий.

Інноваційний розвиток освіти України, її інтеграція у світовий освітній про-
стір неможливі без розроблення психолого-педагогічних та організаційних основ 

Директор інституту, академік 
НАПН України В.Ю. Биков
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відкритої освіти, без упровадження її принципів в освітню практику. Це зумовлює 
потребу формування комп’ютерно-технологічної платформи відкритої освіти, 
створення в закладах освіти відкритих освітніх середовищ, що базуються на інно-
ваційних засобах навчання та інформаційно-комунікаційних технологіях [3].

Колектив Інституту цифровізації освіти НАПН України, 2019 р.

Інститут є головною науковою установою НАПН України з питань цифро-
вої трансформації освітніх систем, зокрема науково-методичного забезпечення 
цифровізації закладів освіти. Актуальність здійснюваних вченими інституту до-
сліджень зумовлена загальними тенденціями імплементації цифрових технологій 
в освітній процес, зокрема посиленням уваги до використання хмаро орієнтованих 
технологій для виконання різних освітніх завдань [8; 9]. Дослідження відзначають-
ся єдністю концептуальних засад науково-методичного забезпечення освітнього 
процесу, поєднанням фундаментального характеру здобутих результатів з їх ви-
раженою практичною спрямованістю.

Значну увагу в інституті приділено організаційно-технологічному супрово-
ду цифрової трансформації діяльності академії. Регулярно проводяться семіна-
ри-тренінги з питань формування і розвитку фонду цифрових інформаційних ре-
сурсів Електронної бібліотеки НАПН України [11], створення профілів наукових 
працівників, колективів установ, структурних підрозділів, наукових тем у науко-
метричних базах, зокрема у системі Google Scholar та на платформі «Бібліометри-
ка української науки». Інститут є засновником і співзасновником наукових фахо-
вих видань, включених до міжнародних наукометричних баз даних.

Фундаментальні і прикладні наукові результати, соціальний ефект проведе-
них в інституті досліджень відповідають парадигмі відкритої освіти з визнанням її 
системоутворювальної ролі. Як свідчать численні дослідження, реалізація прин-
ципів відкритої освіти є магістральним шляхом формування глобальних освітніх 
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систем, розвитку і модернізації навчально-наукових середовищ освітніх закладів 
і наукових установ, перспективним шляхом розвитку національної сфери освіти. 
Інститут є вітчизняним флагманом упровадження ідей створення інформаційних 
баз відкритої науки як парадигми відкритих інновацій та входження України до 
Європейського дослідницького простору.

Упродовж 2002-2011 рр. співробітниками інституту здійснювалися дослі-
дження на виконання національних, державних цільових програм, проєктів. Зо-
крема, тривалим (2005-2011 рр.) і масштабним став проєкт з реалізації «Комп-
лексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-ма-
тематичних і технологічних дисциплін» спільно з МОН України, НАН України 
(Інститутом прикладної фізики, Науково-дослідним центром навчально-наукових 
приладів подвійного підпорядкування).

В інституті виконано 37 науково-дослідних робіт. Важливе значення для розви-
тку освіти і науки мають роботи, що здійснюються нині: «Методологія використан-
ня хмаро орієнтованих систем відкритої науки у закладах освіти» (керівник — докт. 
пед. наук М.П. Шишкіна), «Проєктування навчального середовища з використанням 
засобів доповненої та віртуальної реальностей в закладах загальної середньої осві-
ти» (керівник — канд. пед. наук Н.В. Сороко), «Розвиток інформаційно-цифрового 
навчального середовища української школи» (керівник — докт. пед. наук О.В. Овча-
рук), «Методика використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання 
результативності педагогічних досліджень» (керівник — канд. пед. наук С.М. Івано-
ва), «Проєктування і технологічне забезпечення функціонування відкритої Інтер-
нет-платформи «Українська електронна енциклопедія освіти» (керівник — акад. 
В.Ю. Биков). Серед установ НАПН України інститут вирізняється значною часткою 
фундаментальних і прикладних досліджень за напрямом «Інформатизація освіти».

Соціальний ефект упровадження результатів наукових досліджень вба-
чається, зокрема, в: модернізації освітнього процесу, забезпеченні його резуль-
тативності; створенні умов для використання у процесі навчання і професійного 
розвитку вчителів кращих зразків електронних освітніх ресурсів і сервісів; удо-
сконаленні підготовки і професійного розвитку вчителів шляхом використання в 
освітньому процесі засобів і сервісів хмарних технологій; ширшому впровадженні 
в закладах освіти передових педагогічних технологій; удосконаленні науково-ме-
тодичного та інформаційно-технологічного забезпечення теоретичних й експери-
ментальних наукових досліджень, що здійснюються різними науковими установа-
ми з використання та впровадження інформаційно-цифрових технологій (ІЦТ) в 
освіті; підвищенні ефективності застосування ІЦТ учителями та учнями закладів 
загальної середньої освіти для формування компетентностей учнів з природничо-
математичних предметів; підвищенні мотивації педагогічних і керівних кадрів за-
кладів загальної середньої освіти до активного використання ІЦТ; удосконаленні 
процесу оцінювання інформаційно-цифрових компетентностей учнів та педагогіч-
них працівників у системі загальної середньої освіти [13].

До значущих наукових здобутків інституту слід віднести: розроблені кон-
цептуальні засади побудови й функціонування мережі ресурсних центрів дистан-
ційної освіти закладів загальної середньої освіти (акад. В.Ю. Биков, канд. техн. 
наук Ю.М. Богачков) [12], формування хмаро орієнтованого навчально-науково-
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го середовища педагогічного закладу освіти (докт. пед. наук М.П. Шишкіна) [19], 
створення та використання електронних науково-освітніх бібліотечних і відкри-
тих журнальних систем (член-кор. О.М. Спірін, канд. пед. наук Л.А. Лупаренко) 
[10], створення інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників 
на основі технологій електронних соціальних мереж (канд. пед. наук О.П. Пін-
чук) [17], оцінювання та моделювання впливу людського чинника та ергономіки 
інформаційних систем (докт. техн. наук О.Ю. Буров); проєктування, впроваджен-
ня і використання систем комп’ютерного моделювання та інноваційних, прорив-
них цифрових технологій в закладах загальної середньої освіти (докт. пед. наук 
С.Г. Литвинова) [7]; класифікацію електронних освітніх ресурсів; нові методики 
використання хмарних сервісів у науковій і педагогічній діяльності закладів вищої 
освіти, визначення результативності дистанційного навчання в умовах викорис-
тання мережі ресурсних центрів, дистанційного моніторингу і діагностики рівнів 
інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів й учнів, використання 
електронних соціальних мереж як засобів спільної навчальної діяльності та роз-
ширення соціальної взаємодії всіх учасників освітнього процесу [6], формування 
соціальної компетентності обдарованої особистості, використання Інтернет орі-
єнтованих педагогічних технологій у процесі здійснення шкільного навчального 
експерименту з предметів природничого циклу [4], формування обчислювально-
аналітичних умінь і навичок учнів, діагностування рівнів розвитку в учнів контр-
ольно-оцінювальних умінь, оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з фізики 
в умовах комп’ютерно орієнтованого навчального середовища; технології роз-
гортання хмаро орієнтованого середовища закладу загальної середньої освіти, 
впровадження інформаційної системи менеджменту наукових досліджень, інфор-
маційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних 
систем відкритого доступу, відповідні навчальні й тренінгові програми.

З 2000 р. у межах виконання заходів з інформатизації НАПН України інсти-
тутом упроваджено низку електронних освітніх ресурсів підтримки наукових пси-
холого-педагогічних досліджень, зокрема Електронну бібліотеку НАПН України 
(2009 р., http://lib.iitta.gov.ua), що є важливим цифровим ресурсом популяризації 
наукових результатів і представлення доробку вчених НАПН України світовій 
громадськості у відкритому доступі. Станом на січень 2022 р. в Електронній біблі-
отеці НАПН України розміщено понад 26 тис. повнотекстових цифрових ресурсів 
(монографії, посібники, підручники, методичні рекомендації, навчальні матеріали, 
дисертації, статті, збірники матеріалів конференцій, інформаційно-аналітичні ма-
теріали та ін.), які можна завантажити з сайту бібліотеки.

Працівниками інституту здійснюється безперервне адміністрування та тех-
ніко-технологічне підтримування в актуальному стані Електронної бібліотеки 
НАПН України. Згідно із статистичними даними служби Google Analytics за період 
2018-2021 рр. розширилася географія та зросла кількість користувачів бібліотеки.

Кількість внесених повнотекстових цифрових ресурсів (усього за роками):
2017 р. — 12 тис.; 2018 р. — 15 тис.; 2019 р. — 19 тис.; 2020 р. — 23 тис.;
2021 р. — 26 тис. 
Кількість завантажень (усього за роками):
2017 р. — 1 млн; 2018 р. — 3 млн; 2019 р. — 5 млн; 2020 р. — 7 млн;
2021 р. — 8 млн.
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Країн (усього за роками):
2017 р. — 161; 2018 р. — 169; 2019 р. — 175; 2020 р. — 179; 2021 р. — 182.
Користувачів (усього за роками):
2017 р. — 28 тис.; 2018 р. — 37 тис.; 2019 р. — 47 тис.; 2020 р. — 175 тис.;
2021 р. — 220 тис.
Переглядів (усього за роками):
2017 — 2 млн; 2018 р. — 3,4 млн; 2019 р. — 4 млн; 2020 р. — 4,7 млн;
2021 р. — 5,3 млн.

Важливою умовою забезпечення якості наукових досліджень є наявність 
належної експериментальної бази здійснення педагогічних експериментів за рів-
нями організації освітнього процесу, зокрема у сфері шкільної, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, дистанційного навчання. 
На постійній основі відбувається пошук однодумців — науковців та викладачів, які 
досліджують ІЦТ в освіті, формується мережа наукових центрів, спільних лабора-
торій, експериментальних майданчиків, пілотних закладів освіти з проблематики 
досліджень інституту.

Експериментальна робота здійснюється працівниками інституту на всеукра-
їнському, регіональному та підвідомчому рівнях.

Співробітниками інституту за підтримки провідних закладів освіти України 
ще в 2009-2011 рр. уперше в Україні проведено широкомасштабний педагогічний 
експеримент (керівник — канд. техн. наук Ю.М. Богачков) щодо організації дис-
танційного навчання у закладах загальної середньої освіти із забезпеченням авто-
матизованого збору та аналізу даних про процес та результати дистанційної на-
вчальної діяльності всіх учасників експерименту. Їх загальна кількість становила 
понад 1100 учнів і вчителів 41 закладу загальної середньої освіти. Експерименталь-
на робота проводилася в межах проєктів, зініційованих ученими інституту: «Дис-
танційне навчання учнів» (наказ МОН України від 29 грудня 2009 р. № 1231, наказ 
МОН України від 1 грудня 2010 р. № 1030); «Упровадження елементів дистанцій-
ного навчання школярів у закладах загальної середньої освіти міста Києва» (наказ 
Головного управління освіти і науки м. Києва від 28 грудня 2009 р. № 228). Для 
проведення педагогічного експерименту здійснено підготовку тьюторів та учнів 
шляхом навчання на семінарах, вебінарах та дистанційних курсах. Залучено учи-
телів 10 базових шкільних предметів. Отримані результати стали основою для про-
єктування систем дистанційного навчання. Водночас ефективному впровадженню 
технологій дистанційного навчання в той період перешкоджала недосконала нор-
мативно-правова база національної освіти.

Інститутом укладено низку угод про взаємодопомогу, співпрацю та науково-
технічне співробітництво з провідними закладами освіти і науковими установами 
України та зарубіжжя.

Створення спільних науково-дослідних лабораторій сприяло поширенню 
досвіду організації наукової роботи та інформації про її результати; проведенню 
спільних наукових масових заходів; покращенню механізмів упровадження ре-
зультатів науково-дослідних робіт; практичному використанню результатів фун-
даментальних наукових досліджень. В інституті діють спільні науково-дослідні 
лабораторії з провідними університетами України: Херсонським державним уні-
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верситетом, Криворізьким національним університетом, Тернопільським націо-
нальним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Житомирським 
державним університетом імені Івана Франка, Вінницьким державним педаго-
гічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Державним університетом 
«Житомирська політехніка», Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, 
Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володими-
ра Винниченка.

До основних напрямів науково-експериментальної роботи, що виконується 
інститутом спільно з освітніми установами, належать: консультативна та науково-
методична підтримка закладів освіти з метою вдосконалення педагогічної роботи, 
підвищення якості освіти, демократизації та гуманізації освітнього процесу [2], 
впровадження інноваційних технологій та педагогічних ідей; здійснення експе-
риментальної перевірки та впровадження навчально-методичних матеріалів; під-
готовка публікацій за результатами педагогічних експериментів та рецензування 
навчально-методичних матеріалів; проведення спільних науково-практичних за-
ходів (конференцій, семінарів, тренінгів та ін.); висвітлення у фахових виданнях 
результатів спільної роботи.

З 2014 р. розпочався новий етап широкомасштабних експериментальних до-
сліджень моделей використання комп’ютерно і хмаро орієнтованих освітніх серед-
овищ у закладах загальної середньої освіти, створення умов використання новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій і електронних освітніх ресурсів під час 
навчання учнів, зокрема початкової школи. Слід відзначити дослідно-експеримен-
тальні роботи всеукраїнського рівня — всеукраїнські педагогічні експерименти, 
що проводилися упродовж останніх років за ініціативи та під керівництвом докт. 
пед. наук С.Г. Литвинової («Хмарні сервіси в освіті», 2014-2017 рр. на базі 18 закла-
дів загальної середньої освіти; «Розумники», 2014-2017 рр. на базі закладів загаль-
ної середньої освіти; «Технологія навчання учнів початкової школи «Smart Kids»», 
2017-2022 рр. на базі 100 закладів загальної середньої освіти), а також всеукраїн-
ський педагогічний експеримент під керівництвом канд. пед. наук О.О. Гриб’юк — 
«Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтовного середовища навчання предметів 
природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі», 
2016-2019 рр. на базі закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Експериментальну базу інституту сьогодні складають: заклади загальної 
середньої освіти — 192, вищої освіти — 40, дошкільної освіти — 4. Широкий на-
уковий і суспільний резонанс отримали напрацювання інституту з питань викорис-
тання хмарних технологій в закладах загальної середньої та вищої педагогічної 
освіти. За результатами дослідно-експериментальної роботи науковців з метою 
підвищення цифрової грамотності вчителів і впровадження інноваційних мето-
дів та форм навчання МОН України затверджено дорожню карту впровадження 
хмарних сервісів в освітній процес закладів загальної середньої освіти, координа-
тором якої став інститут. Також свідченням авторитету інституту в межах країни 
є укладені договори, узгоджені програми спільної діяльності.

Співробітники інституту працюють над розв’язуванням проблем створення 
у закладах освіти навчальних середовищ, що адекватно відповідають стану тех-
нологічного розвитку суспільства, зокрема розгортання хмаро орієнтованих на-
вчальних середовищ, а також розвитку цифрових компетентностей всіх учасників 



346

освітнього процесу тощо. Для впровадження результатів наукових досліджень у 
практику та їх апробації щорічно проводяться різні науково-практичні, методо-
логічні, навчальні масові заходи: конференції, семінари, вебінари, майстер-класи, 
тренінги та ін.

Інститут є організатором та співорганізатором вітчизняних і міжнародних 
освітніх науково-практичних заходів, у тому числі тих, що проводяться англій-
ською мовою.

Серед заходів, що проводяться щорічно і отримали широкий розголос та здо-
були популярність у колах науковців академічних установ і викладачів університе-
тів, міжнародні конференції і семінари: «ICT in Education, Research, and Industrial 
Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer» (ICTERI). Мате-
ріали конференції друкуються у міжнародних виданнях CEUR-WS та Springer, що 
індексуються у наукометричних базах DBLP, EI-Compendex, Mathematical Reviews, 
SCImago, Scopus та ін. У рамках цієї конференції вчені інституту ініціювали та що-
річно проводять міжнародні семінари, зокрема «Семінар з професійної перепідго-
товки та навчання впродовж життя за допомогою ІКТ: особистісно орієнтований 
підхід» (3L-Person), «Комп’ютерне моделювання в освіті» (CoSinE 2021) і «Мето-
ди, ресурси та технології для відкритого навчання та досліджень» (MROL 2021). 
Також проводяться конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні 
методики в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»; «Засоби і 
технології сучасного навчального середовища»; «Інформаційні технології в освіті, 
науці і техніці» (ІТОНТ); «Moodle Moot Ukraine. Теорія і практика використання 
системи управління навчанням Moodle»; «Цифрова освіта в природничих універ-
ситетах»; «Міжнародна конференція з математичної, природничо-технічної осві-
ти (ICon-MaSTEd)»; «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспек-
тиви»; «Математика. Інформаційні технології. Освіта»; «Інформаційні технології 
в освіті та науці»; «Адаптивні технології управління навчанням (ATL)»; «Актуаль-
ні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»; 
«ICSF: Міжнародна конференція зі сталого майбутнього: екологічні, технологічні, 
соціальні та економічні питання»; «ICHTML: Міжнародна конференція з історії, 
теорії та методики навчання»; «Інформаційно-комп’ютерні технології»; «Імерсив-
ні технології в освіті»; «International Workshop on Augmented Reality in Education 
(AREdu)»; Міжнародний науково-методичний Інтернет-семінар «Хмарні техноло-
гії в освіті» (CTE)»; «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта: інновації 
в освіті в контексті європеїзації та глобалізації».

Систематично проводяться всеукраїнські конференції і семінари: науково-
практична конференція молодих вчених «Наукова молодь»; науково-практична 
конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та 
науці»; «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та 
комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»; «Цифрові технології в 
освітньому процесі закладів освіти»; «Мультимедійні технології в освіті та інших 
сферах діяльності»; «Цифрова компетентність вчителя нової української школи; 
літні школи: «Використання ІКТ у початковій школі» в рамках дослідно- експери-
ментальної роботи за темою «Розумники» (Smart kids)» (2017-2019 рр., м. Залізний 
порт, Херсонська обл.); «Хмарні сервіси в освіті» в рамках дослідно-експеримен-
тальної роботи «Хмарні сервіси в освіті» на базі закладів загальної середньої осві-
ти України» (2017, 2018 рр., м. Залізний порт, Херсонська обл.); «Clever: School of 
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Natural and Mathematical Sciences» для експертів проєкту в рамках дослідно-екс-
периментальної роботи всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно-
орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу 
в загальноосвітньому навчальному закладі» (2018, 2019, 2021 рр., м. Луцьк, м. Оде-
са); «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» для учнів (2019 р. на базі 
Волинського наукового ліцею-інтернату, м. Луцьк).

Учені інституту залучалися до організації та проведення методологічних се-
мінарів НАПН України: «Інформаційно-комунікаційні технології навчання: стра-
тегія розвитку і досвід упровадження» (2011 р.); «Інформаційно-цифровий освіт-
ній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку» (2019 р.). 
З 2011 р. на базі інституту діє щоквартальний Всеукраїнський науково-методичний 
семінар «Системи освіти і навчання у комп’ютерно орієнтованому середовищі» під 
науковим керівництвом акад. В.Ю. Бикова.

Колективом інституту виголошено сотні доповідей на міжнародних та всеу-
країнських наукових масових заходах і підготовлено численні матеріали до парла-
ментських слухань та національних доповідей.

Колектив інституту плідно працює над створенням монографій, посібників 
та іншої наукової продукції. Високий науковий рівень та практична значущість 
публікацій учених установи засвідчує відзначення кращих із них на щорічних кон-
курсах наукових праць НАПН України. Для висвітлення результатів теоретичних 
наукових досліджень та їх впровадження в освітню практику функціонують чоти-
ри наукові видання: міжнародне електронне наукове фахове видання «Інформа-
ційні технології і засоби навчання» (засноване 2006 р., 6 випусків на рік, категорія 
А); збірник наукових праць «Information Technologies in Education» (заснований 
2008 р., 4 випуски на рік, категорія Б); науково-методичний журнал «Комп’ютер у 
школі та сім’ї» (заснований 1998 р., 8 випусків на рік, фаховий до 2020 р.); науково-
практичний журнал «Лідер. Еліта. Суспільство» (заснований 2017 р., 4 випуски на 
рік).

З метою популяризації наукового доробку за межами України, вивчення й 
використання зарубіжного досвіду, підвищення рівня міжнародної комунікації і 
взаємодії у сфері науки та освіти у межах виконання заходів з цифрової транс-
формації НАПН України інститутом упроваджено низку електронних освітніх 
ресурсів підтримки наукових психолого-педагогічних досліджень.

Провідним електронним науковим фаховим виданням є журнал «Інформа-
ційні технології і засоби навчання» (сайт: http://journal.iitta.gov.ua).

Журнал функціонує на міжнародній видавничій платформі Open Journal 
Systems. У 2007 р. його внесено до «Переліку електронних наукових фахових ви-
дань» з педагогічних наук (постанова Президії Вищої атестаційної комісії України 
від 2007 р. № 1-05/4); з 2009 р. журнал випускається 6 разів на рік; з 2010 р. видання 
функціонує на базі видавничої системи Open Journal Systems (OJS), розробленої 
Public Knowledge Project (Канада); у 2012 р. його включено до каталогів баз даних 
та бібліотек; з 2016 р. індексується Web of Science (ESCI); у 2018 р. перереєстрова-
ний МОН України і отримав категорію «А».
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Головна сторінка сайту наукового фахового видання  
«Інформаційні технології і засоби навчання»

Журнал індексують наукометричні бази даних (Web of Science (ESCI), США; 
Google Scholar; США) та реферативні бази даних (Directory of Open Access Journals, 
Швеція; PKP Index, Канада; Academic Journals Database, Швейцарія; Національна 
реферативна база даних «Україніка наукова», Україна; Український рефератив-
ний журнал «Джерело», Україна; The search in public archives of Ukraine). Журнал 
посідає 1 місце у рейтингу топ 100 «Найкращі публікації — українська» (Google 
Scholar). За даними Google Scholar станом на кінець 2021 р. кількість цитувань ста-
тей журналу становила 12 тис.; h-індекс — 42; i10-індекс — 337, квартиль JCI-Q3.

Згідно із статистичними даними служби Flag Counter за період 2017-2021 рр. 
істотно зросли географія і кількість користувачів видання.

Країн (усього за роками):
2017 р. — 98; 2018 р. —156; 2019 р. — 165; 2020 р. — 193; 2021 р. — 198.
Користувачів (усього за роками):
2017 р. — 10,8 тис.; 2018 р. — 22 тис.; 2019 р. — 35 тис.; 2020 р. — 103 тис.; 2021 р. — 
265 тис.
Переглядів (усього за роками):
2017 р. — 168 тис.; 2018 р. — 312 тис.; 2019 р. — 296 тис.; 2020 р. — 994 тис.; 
2021 р. — 1,5 млн.

Значна увага в інституті приділяється роботі з науковими кадрами, поліп-
шенню їхнього якісного складу, підтримці здібної молоді. Підготовка наукових і 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру 
та докторантуру. За ініціативи інституту вперше в Україні розроблено паспорт 
та відкрито нову наукову спеціальність «13.00.10 — інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті» із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Відпо-
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відно до паспорту спеціальності дисертаційні роботи спрямовані на дослідження 
проблем розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчанні, управлінні та підтримці наукових досліджень. У 2010 р. уперше в Укра-
їні в інституті відкрито аспірантуру, а з 2011 р. — докторантуру за спеціальністю 
«13.00.10 — інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

У 2016 р. отримано ліцензію МОН України на підготовку докторів філосо-
фії у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка». Стабільно працює спеціалізована вчена 
рада з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, на засіданнях якої з 2011 
по 2021 рр. захищено 11 докторських і 50 кандидатських дисертацій.

Робота спеціалізованої вченої ради, спеціальність «13.00.10 — Інформаційно-
комунікаційні технології в освіті»

З метою вдосконалення підготовки аспірантів, докторантів інституту й об-
говорення результатів досліджень щомісяця проводиться Всеукраїнський методо-
логічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті та наукових дослідженнях» [20].

Для якісної підготовки аспірантів і докторантів важливим є залучення до 
наукового керівництва провідних учених і фахівців галузі. В інституті функціо-
нують наукові школи, очолювані відомими вченими: «Системи навчання і освіти в 
комп’ютерно орієнтованому середовищі» (керівник — акад. В.Ю. Биков); «Елек-
тронні відкриті системи та інформатична підготовка вчителя» (керівник — член-
кор. О.М. Спірін); «Мобільно орієнтовані технології навчання» (керівник — докт. 
пед. наук С.О. Семеріков); «Майстерність вчителя і науковця у відкритих науково-
освітніх системах» (керівник — докт. пед. наук М.П. Лещенко); «Людський чинник 
та ергономіка інтелектуальної діяльності» (керівник — докт. техн. наук О.Ю. Бу-
ров). В інституті підготовлено плеяду молодих учених, здатних самостійно вико-
нували складні наукові завдання, що є актуальними для національної освіти, та 
інтегрувати результати науково-дослідної роботи у світову науку.
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З 2016 р. в інституті функціонує Рада молодих вчених, що регулярно організо-
вує і проводить заходи для наукової молоді, зокрема з 2018 р. розпочато проведен-
ня щорічного конкурсу «Кращий аспірант і молодий вчений Інституту цифровізації 
освіти НАПН України». Досягнення молодих учених інституту відзначені преміями 
Президента України (докт. пед. наук А.В. Яцишин, канд. пед. наук М.В. Мар’єнко, 
канд. пед. наук А.С. Сухіх), стипендіями Кабінету Міністрів України для молодих 
вчених (докт. пед. наук А.В. Яцишин, канд. пед. наук М.В. Мар’єнко).

У різних аспектах здійснюється співпраця інституту із зарубіжними закладами 
освіти та міжнародними освітянськими організаціями, науковими установами, ком-
паніями та фірмами. Одним із пріоритетних напрямів діяльності інституту є розши-
рення й активізація міжнародного наукового співробітництва із зарубіжними спо-
рідненими установами та центрами. Активність інституту з розвитку міжнародної 
наукової співпраці останніми роками істотно підвищилася. У 2017 р. вчені інституту 
разом із зарубіжними партнерами працювали в межах науково-технологічної плат-
форми NEM (New European Media) (http://nem-initiative.org/http://nem-initiative.
org). Вивчався досвід роботи Європейських технологічних платформ підтримки ін-
новаційних розробок у сфері ІКТ і досліджувалось їх застосування у різних сферах 
соціально-економічного життя суспільства. З 2017 р. науковцями інституту роз-
почато роботу у складі робочої групи з формування Дорожньої карти інтеграції 
України до Європейського дослідницького простору (наказ МОН України «Про 
створення робочої групи з формування Дорожньої карти інтеграції України до Єв-
ропейського дослідницького простору» від 11 вересня 2017 р. № 1273). По сьогодні 
продовжуються консультації в межах «Академічного дослідницького консорціуму 
з інтеграції баз даних, робототехніки та мовних технологій» з питань використання 
хмаро орієнтованої платформи відкритого навчання та досліджень для співробітни-
цтва у віртуальних колективах цифрових платформ майбутнього.

У 2019 р. успішно завершено й підбито підсумки міжнародного проєкту «V4+ 
Академічний дослідницький консорціум з інтеграції баз даних, робототехніки та 
мовних технологій» (V4+ Academic Research Consortium integrating databases, 
robotics and languages technologies). Партнерами проєкту виступили 5 наукових і 
освітніх установ Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини та України. Інститут є од-
ним із виконавців цього проєкту. Для забезпечення ІКТ-підтримки спільних до-
сліджень компанія «IBM Slovakia» надала Консорціуму V4+ хмаро орієнтовану 
платформу для проєктного менеджменту «BOX WPad».

У Вроцлавському університеті природничих наук (Польща) у 2019 р. прове-
дено VI Міжнародну конференцію «Цифрова освіта в природничих університе-
тах» (6-th International Conference: Digital Education at Environmental Universities). 
Співорганізаторами конференції від України виступили: Інститут цифровізації 
освіти НАПН України та Національний університет біоресурсів та природокорис-
тування України.

У 2019 р. директор інституту акад. В.Ю. Биков як міжнародно визнаний вче-
ний був запрошений організаторами до активної участі у Міжнародному Форумі 
Чжунгуаньцунь «Scientific and Technological Innovation and Cooperation by Global 
Academicians» (м. Пекін), де виступив з доповіддю. По завершені форуму його за-
лучено до роботи Всесвітнього саміту молодих учених у м. Веньчжоу, на якому він 
виступив з науковою доповіддю та керував роботою секції.
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Участь у VI Міжнародній конференції «Цифрова освіта в природничих університетах», 
м. Вроцлав, Польща, 2019 р.

         

Участь В.Ю. Бикова у Міжнародному Форумі 
«Scientific and Technological Innovation and Cooperation by Global Academicians» 

(м. Пекін, Китайська Народна Республіка, 2019 р.)

Укладено угоду про співробітництво з Педагогічним університетом імені Ко-
місії народної освіти в Кракові (Польща). У 2021 р. укладено міжнародні договори 
й угоди: про академічну співпрацю з Університетом економіки в Бидгощі (Польща) 
та з Національною академією освіти імені І. Алтинсаріна (Казахстан); про надання 
інформаційно-консультаційних послуг з проведення міжнародного стажування 
за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної ді-
яльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща) для педагогічних і на-
уково-педагогічних працівників.
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Набули розвитку міжнародні стажування працівників Інституту: 2017 р. — 
річне наукове стажування (підвищення кваліфікації) в університеті імені Адама 
Міцкевича (м. Познань, Польща); 2020 р. — стажування за програмою «Нові та 
інноваційні методи підготовки майбутніх фахівців з фізики та математики» у Ку-
явській вищій школі (м. Влоцлавек, Польща); 2020 р. — стажування за програмою 
«Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський 
досвід та світові тенденції» у Вищій соціально-економічній школі (м. Пшеворськ, 
Польща); 2020-2021 рр. — стажування в рамках програми «Тренінг тренерів для 
участі дітей та молоді» в рамках проєкту «Make It Happen! Розширення можливос-
тей участі молоді у Східній Європі» («Trainer for Participation of Children and Young 
People») за сприяння Люнебурзького університету та Інституту добробуту молоді 
та громадських консультацій (University Leuphana of Làneburg, Institute for Youth 
Welfare and Community Counselling) (м. Берлін, Німеччина); 2021 р. — онлайн-ста-
жування в рамках угоди про академічну співпрацю з Університетом економіки (м. 
Бидгощ, Польща); 2021 р. — онлайн-стажування, організоване Фундацією «Зу-
стріч» (м. Краків, Польща) та Кафедрою польсько-українських студій Ягеллон-
ського університету (м. Краків, Польща).

В інституті склалася ефективна система впровадження результатів науко-
во-дослідних робіт в освітньо-наукову практику та його моніторингу, що вклю-
чає: безпосереднє їх використання у навчально-виховному процесі, управлінні та 
проведенні науково-педагогічних досліджень; оприлюднення та розповсюдження 
друкованої продукції, цифрових копій наукових публікацій і навчально-методич-
них матеріалів; дієве залучення об’єктів упровадження за угодами про співпрацю; 
апробацію наукового доробку на семінарах, тренінгах і круглих столах; експертну 
діяльність; участь в освітянських виставках; навчально-просвітницьку діяльність в 
соціальних мережах; використання інституційних електронних освітніх ресурсів 
(офіційний сайт, електронна бібліотека, система онлайн конференцій, електронне 
фахове видання, інформаційні бюлетені) і профілів учених та наукових колективів 
інституту в міжнародних наукометричних базах.

Дослідники приділяють велику увагу міжнародній презентації отриманих на-
укових результатів, підвищують публікаційну активність. Протягом останніх п’яти 
років динамічно збільшується кількість англомовних публікацій та публікацій у 
журналах з високим імпакт-фактором, представлення результатів досліджень на-
уковців у періодичних та електронних виданнях, що індексуються в міжнародних 
наукометричних базах даних (Web of Science і Scopus).

Важливою формою впровадження наукових розробок, практичного вико-
ристання результатів досліджень є експертно-аналітична робота, здійснення на-
укової експертизи документів на замовлення Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, МОН України.

Учені інституту входили до складу і є членами творчих колективів з розро-
блення низки програмних і нормативних документів освітянської сфери, зокрема 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Національної рамки кваліфі-
кацій, Положення про дистанційне навчання, Положення про електронні освітні 
ресурси, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний про-
цес закладів загальної середньої освіти інформаційно-комунікаційних технологій 
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«Сто відсотків» на період до 2015 р., Концепції 12-річної школи, Концепції шкіль-
ного підручника. Науковці установи беруть участь у роботі Координаційної ради 
з науки та інновацій Держкомінформнауки України за стратегічним напрямом 
інноваційної діяльності «Широке застосування сучасних інформаційних техноло-
гій», Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і пси-
хології НАПН України, експертних комісій з проведення ліцензійних експертиз 
підготовки фахівців у закладах вищої освіти, науково-методичних комісій МОН 
України (з інформатики; інформатизації і електронних засобів навчання). Інсти-
тут залучається до підготовки вітчизняного освітнього законодавства нового по-
коління в контексті сучасних цивілізаційних змін.

Сьогодні інститут є провідним науковим центром, діяльність якого зосеред-
жується на розв’язанні актуальних проблем цифровізації освіти і науки України. 
Співробітники інституту регулярно стають лауреатами щорічних конкурсів виста-
вок-презентацій «Інноваційні технології навчання», «Інноватика в сучасній осві-
ті» та «Сучасні заклади освіти» і нагороджені дипломами, золотими і срібними 
медалями. Наукові розробки працівників інституту неодноразово відзначені за 
результатами щорічного конкурсу на кращу наукову роботу НАПН України ди-
пломами першого і другого ступенів.

Останнім часом діяльність інституту скоригована викликами, пов’язаними 
з глобальною пандемією COVID-19 та особливо — з повномасштабною війною, 
розв’язаною Російською Федерацією проти України, а також необхідністю пово-
єнного інноваційного високотехнологічного відновлення України.

Адреса: вул. М. Берлінського, 9,
м. Київ, Україна, 04060.

Тел./факс: +38 044 4539051
website: iitlt.gov.ua

е-mail: iitlt@iitlt.gov.ua
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І Н С Т И Т У Т   П Р О Ф Е С І Й Н О Ї   О С В І Т И 
Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Директор інституту — Валентина 
Олександрівна Радкевич, доктор педа-
гогічних наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України.

Інститут професійної освіти 
НАПН України є правонаступником 
Інституту професійно-технічної осві-
ти Академії педагогічних наук Украї-
ни, створеного відповідно до розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 
27 березня 2006 р. № 160-р. та постано-
ви Президії АПН України від 20 квітня 
2006 р. № 1-7/5-135. Перейменування 
інституту відбулося 31 січня 2022 р. 
на підставі рішення Президії НАПН  
України.

У 2006-2008 рр. інститут очолював 
докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН 
України В.К. Сидоренко.

Інститут є єдиною в Україні науковою установою в галузі професійної (про-
фесійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Місія інституту: від наукових 
досліджень — до кращих освітніх практик. Інститут як наукова установа нового 
типу, що здійснює фундаментальні й прикладні наукові дослідження, сприяє нау-
ково-технічному, технологічному та культурно-моральному розвитку суспільства 
шляхом поєднання освіти, науки й інновацій, інтеграції до світового освітньо-нау-
кового простору, здійснює підготовку фахівців, здатних комплексно розв’язувати 
проблеми у професійно-педагогічній, інноваційній діяльності закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти (далі — ЗП(ПТ)О) та закладів фахової передви-
щої освіти (далі — ЗФПО). Візія інституту як провідної наукової установи у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти полягає в гармонійному поєднанні на-
укової діяльності, освітнього процесу і науково-методичного супроводу підготов-
ки фахівців інноваційного типу — особистостей, громадян, професіоналів. Базові 
цінності інституту: людиноцентризм, розвиток особистості, гуманізм, демокра-
тизм, академічна свобода, академічна доброчесність, академічна культура, само-
врядність, лідерство, партнерство, відкритість, інноваційність, прогностичність 
(https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4115).

Директор інституту академік  
НАПН України В. О. Радкевич



356

Упродовж 16 років структура інституту оновлювалася. У 2006-2007 рр. діяло ві-
сім наукових лабораторій: економіки і прогнозування розвитку професійно-техніч- 
ної освіти (завідувач — канд. пед. наук В.В. Паржницький); інноваційно-інформацій-
них систем і технологій та дистанційного навчання (завідувач — докт. пед. наук, проф. 
Н.Т. Тверезовська); загальнотехнічної підготовки (завідувач — докт. пед. наук, 
проф. Є.В. Кулик); промисловості і будівництва (завідувач — канд. пед. наук, доц. 
Л.Л. Сушенцева); аграрного виробництва (завідувач — М.Г. Шевцов); транспорту, 
зв’язку і поліграфії (завідувач — канд. пед. наук, доц. В.В. Васенко); легкої промис-
ловості і народних промислів (завідувач — канд. пед. наук В.С. Локшин); сфери по-
слуг і туризму (завідувач — докт. пед. наук, проф. В.Т. Лозовецька).

Згідно з постановою Президії АПН України від 18 березня 2008 р. № 1-7-
103 структуру інституту змінено, зокрема створено такі лабораторії: змісту 
професійної освіти і навчання (завідувач — канд. пед. наук Н.О. Ковтуненко); 
методик професійної освіти і навчання (завідувач — канд. пед. наук, доц. Л.В. Не-
стерова); управління професійно-технічною освітою (завідувач — канд. пед. наук, 
доц. Л.Л. Сушенцева); професійного навчання на виробництві (завідувач — 
канд. пед. наук, с. наук. с. Д.О. Закатнов); професійної орієнтації і виховання (за-
відувач — докт. пед. наук, проф. В.Т. Лозовецька); Всеукраїнський інформаційно-
аналітичний центр ПТО (завідувач — І.М. Савченко). 1 лютого 2011 р. створено 
лабораторію підручникотворення для системи професійно-технічної освіти (за-
відувач — канд. військ. наук, доц. В.Л. Шевченко).

У січні 2015 р. відбулася реорганізація інституту, в результаті якої було ство-
рено п’ять нових лабораторій: зарубіжних систем професійної освіти і навчання 
(завідувачі: докт. пед. наук, член-кор. О.В. Бородієнко, канд. пед. наук С.Г. Кра-
вець); технологій професійного навчання (завідувачі: докт. пед. наук, проф. 
Г.М. Романова; докт. пед. наук, доц. Н.В. Кулалаєва; докт. пед. наук, с. наук. с. 
Т.М. Герлянд); дистанційного професійного навчання (завідувачі: канд. пед. наук 
О.В. Базелюк; докт. пед. наук, доц. В.А. Кручек); професійної кар’єри (завідува-
чі: канд. пед. наук, с. наук. с. Д.О. Закатнов; канд. екон. наук, доц. Г.В. Сохаць-
ка); електронних навчальних ресурсів (завідувачі: канд. пед. наук О.Д. Гуменний; 
докт. пед. наук, проф. М.А. Пригодій; канд. пед. наук Л.В. Липська). У 2017 р. від-
крито ще одну лабораторію — науково-методичного супроводу підготовки фахів-
ців у коледжах і технікумах (завідувачі: докт. пед. наук, проф. А.А. Каленський; 
канд. пед. наук О.В. Лапа), а у 2019 р. — науково-організаційний відділ (завіду-
вач — канд. пед. наук А.Г. Кононенко). В інституті функціонують три наукові цен-
три (енергоефективності, здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу, 
сучасних професій і технологій навчання).

Станом на 1 січня 2022 р. в інституті працюють 44 науковці, двоє з яких — 
дійсні члени (академіки) НАПН України (А.М. Гуржій, В.О. Радкевич), один — 
член-кор. НАПН України (О.В. Бородієнко), 15 докторів наук, 21 кандидат 
наук, троє — заслужені працівники освіти України (А.М. Гуржій, В.О. Радкевич,  
М.Т. Теловата).

Упродовж 2006-2021 рр. проведено 31 наукове дослідження. Наукові пошуки 
вчених інституту спрямовувалися на дослідження таких проблем: проєктування 
змісту і створення стандартів професійно-технічної освіти на основі компетент-
нісного підходу; розроблення технологій маркетингового управління; розвитку 
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енергоефективної, здоров’язбережувальної, кар’єрної, підприємницької, самоос-
вітньої компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників і педагогічних пра-
цівників; вивчення систем професійної освіти і підготовки у країнах Європейсько-
го Союзу; запровадження дистанційної і дуальної форм здобуття професійної 
освіти; розвитку проєктного менеджменту; створення електронних підручників і 
SMART-комплексів навчальних дисциплін.

Нині в інституті здійснюються сім наукових досліджень: «Методичні засади 
оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (2020-
2022 рр.), «Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці май-
бутніх кваліфікованих робітників» (2021-2023 рр.), «Теоретичні й методичні основи 
консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професій-
но-технічної) освіти» (2022-2024 рр.), «Методичні основи розроблення та застосу-
вання екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх 
кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного гос-
подарства» (2022-2024 рр.), «Методичні основи професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умо-
вах змішаного навчання» (2022-2024 рр.), «Тенденції розвитку державно-приватно-
го партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024 рр.), 
«Методологія і технології моніторингових досліджень у професійній освіті» (2022 р.).

Науковцями інституту розроблено і впроваджено в ЗП(ПТ)О, ЗФПО та 
закладах вищої освіти (ЗВО) 30 концепцій і моделей, 50 методик і технологій, 
інші наукові розробки; підготовлено 1,9 тис. одиниць наукової продукції, зокре-
ма 145 — виробничо-практичної, 84 — навчальної, 73 — довідкової (https://doi.
org/10.32835/2707-3092.2021.23.4-18). До Електронної бібліотеки НАПН Украї-
ни завантажено понад 2 тис. ресурсів і зафіксовано більше 307 тис. їх скачувань. 
У Google Scholar індекс Гірша інституту зріс до 48, а «10-індекс» — до 290.

Основні наукові здобутки інституту:

концепції (професійної орієнтації молоді на робітничі професії (https://lib.iitta.
gov.ua/2674/); підготовки кваліфікованих робітників у професійно-техніч-
них навчальних закладах за дистанційною формою навчання (http://lib.iitta.
gov.ua/id/eprint/723483); стан-
дартизації професійної підготов-
ки фахових молодших бакалаврів 
(авт. свід. № 90632); оцінюван-
ня якості підготовки фахівців у 
ЗФПО (авт. свід. № 102552); до-
сліджено професійну освіту і на-
вчання в країнах Європейського 
Союзу (http://lib.iitta.gov.ua/id/
eprint/711545),

моделі маркетингового управлін-
ня ЗП(ПТ)О (http://lib.iitta.gov.
ua/165975/));

методики і технології (застосу-
вання дистанційного навчання 
(https://lib.iitta.gov.ua/713159/); 

Публікації співробітників інституту
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створення системи консультування з професійної кар’єри (https://doi.
org/10/32835/2223-5752.2018); створення дистанційних курсів для навчан-
ня кваліфікованих робітників (http://surl.li/ampmp); розвитку професійної 
компетентності педагогів ЗП(ПТ)О (http://surl.li/cmmdn), розвитку профе-
сійної компетентності майстрів виробничого навчання (http://surl.li/cmmdv), 
розвитку самоосвітньої компетентності студентів ЗФПО (https://lib.iitta.
gov.ua/717655/), проєктного навчання майбутніх кваліфікованих робітників 
аграрної, будівельної та автотранспортної галузей (http://surl.li/vvaw), роз-
витку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 
у процесі проєктної діяльності (https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/
view/639), розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфіко-
ваних робітників з використанням елементів самоменеджменту (https://jrnls.
ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/601/600), формування в учнів ЗП(ПТ)О 
інтересу до підприємницької діяльності (https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/
article/view/614));

професійні стандарти («Методист закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти», «Педагог професійного навчання», «Майстер виробничого навчан-
ня»);

контент-бібліотека, що охоплює 35 електронних підручників для підготовки 
майбутніх фахівців різних галузей;

репозиторій, що містить понад 300 електронних навчальних ресурсів для підго-
товки кваліфікованих робітників.

Зустріч із заступником міністра освіти і науки України П.М. Коржевським (праворуч) 
(зліва направо: Г.М. Романова, Л.М. Єршова, А.М. Гуржій, Д.В. Гоменюк, Н.Г. Ничкало, 

В.О. Радкевич), 2019 р.
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Учені інституту співпрацюють з Комітетом Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій, МОН України, навчально(науково)-методичними цен-
трами ПТО, органами місцевого самоврядування, загальнонаціональними профе-
сійними об’єднаннями і спілкам (зокрема із Всеукраїнською асоціацією працівни-
ків професійно-технічної освіти), вирішуючи завдання: модернізації професійної 
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; експертизи освітнього за-
конодавства і педагогічних інновацій; розроблення проєктів державних стратегій, 
цільових програм і концепцій; здійснення інформаційно-аналітичної діяльності; 
виконання програм спільної діяльності НАПН України з МОН України та НАН 
України тощо (https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-8-1).

В інституті сформовано п’ять наукових шкіл: з науково-методичного забез-
печення управління розвитком професійної освіти і підготовки (керівник —акад. 
В.О. Радкевич); упровадження інформаційних технологій в освітній процес (акад. 
А.М. Гуржій); особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців у сис-
темі П(ПТ)О (докт. пед. наук, проф. В.Ф. Орлов); теорії і методики забезпечення 
якості П(ПТ)О та ФПО (докт. пед. наук, проф. П.Г. Лузан); педевтологічних засад 
підготовки педагогічного персоналу (докт. пед. наук, проф. М.А. Пригодій).

Здобутки наукових шкіл сприяють реалізації стратегії розвитку інституту, 
зокрема підготовці кадрів вищої кваліфікації для систем професійної (професій-
но-технічної) та фахової передвищої освіти. З 2007 р. в інституті функціонують 
аспірантура й докторантура; з 2011 р. — спеціалізована вчена рада Д 26.458.01

Дискусія професорів інституту (зліва направо: В.Ф. Орлов, О.В. Діденко, П.Г. Лузан), 
2013 р.
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(з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового сту-
пеня кандидата і доктора педагогічних наук за спеціальністю «13.00.04 — теорія 
та методика професійної освіти»). З 2016 р. інститут отримав ліцензію МОН Укра-
їни на підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та докто-
ра наук у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями)». Цього ж року для забезпечення досягнення освітніх 
цілей інституту створено кафедру теорії і методики професійної освіти. З 2018 р. 
здійснюється підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в 
галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні на-
уки». У разових спеціалізованих учених радах з 2020 р. проводиться атестація здо-
бувачів ступеня доктора філософії. Підготовлено 48 магістрів, 52 кандидати наук, 
13 докторів філософії, 20 докторів наук. З 2018 р. в інституті здійснюється освітня 
діяльність у сфері післядипломної освіти за спеціальністю «011 Освітні, педагогіч-
ні науки». За цей час видано 580 сертифікатів про підвищення кваліфікації науко-
вих, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи професійної (про-
фесійно-технічної) освіти.

У 2018 р. для забезпечення ефективного науково-інформаційного супроводу 
всіх напрямів діяльності інституту створено науково-організаційний відділ (завід-
увач — канд. пед. наук А.Г. Кононенко). Основними функціями відділу є: відкрит-
тя, адміністрування, забезпечення безпеки та розвиток сайту інституту; інформа-
ційно-аналітичний супровід виконання наукових досліджень, оприлюднення їх 
результатів та моніторинг якості використання; розроблення й адміністрування 
сайтів періодичних фахових видань; організація систематичної взаємодії з орга-
нізаціями, що надають цифрові ідентифікатори об’єкта (наприклад, Crossref DOI 
Display); налагодження постійної комунікації з вітчизняними та зарубіжними на-
укометричними базами, е-каталогами, бібліотечними е-архівами з метою повно-
го представлення результатів наукової діяльності інституту у вітчизняному та 
світовому наукометричному просторі; здійснення систематичного моніторингу 
наукових рейтингів інституту та його наукових працівників; сприяння розвитку 
інформаційної компетентності молодих дослідників; технічна підтримка вебіна-
рів, інтернет-конференцій; забезпечення функціонування дистанційних платформ 
тощо. Відділ забезпечує представлення результатів діяльності інституту в інфор-
маційному науково-освітньому просторі: наукові й науково-педагогічні працівни-
ки мають бібліометричні профілі в Google Scholar, у системі «Бібліометрика укра-
їнської науки» та міжнародних наукометричних базах Scopus і Publons (Web of 
Science), відкрито доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link.

З 2009 р. в інституті функціонує наукова бібліотека (завідувач — В.О. Марко-
ва) як важливий структурний підрозділ, що сприяє фаховому зростанню наукових 
працівників і здобувачів освіти. Бібліотека стала також сучасним науково-інфор-
маційним центром. На офіційному сайті інституту створено розділ «Бібліотека», 
де системно представлено всі кінцеві результати наукових досліджень (https://ivet.
edu.ua/index.php/repozytarii/produktsiia-ndr); бази магістерських, кандидатських і 
докторських дисертацій та авторефератів з проблем теорії й методики професій-
ної освіти; базові джерела з навчальних дисциплін для опанування освітньо-про-
фесійною та освітньо-науковою програмами; електронні ресурси для ЗП(ПТ)О; 
матеріали конференцій, довідкова література, наукові публікації вчених інституту, 
представлені в базаx Scopus та Web of Science, що є джерелом інформації для по-
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тенційних рецензентів та опонентів для здійснення атестації докторів філософії за 
спеціальністю «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

На засіданнях вченої ради інституту (голова — акад. В.О. Радкевич, учений 
секретар — докт. пед. наук, доц. Л.О. Базиль) щорічно розглядається понад 200 пи-
тань щодо: визначення стратегічних напрямів розвитку інституту; обговорення 
проєктів прогнозних та програмних документів (доктрин, концепцій, стратегій 
тощо), інших матеріалів стратегічного планування розвитку вітчизняної педаго-
гічної науки, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, 
проєктів законів, державних рішень і програм; проведення незалежної наукової 
і науково-технічної експертизи тематики та результатів наукових досліджень, 
рукописів підручників, навчальних посібників, іншої навчальної літератури для 
отримання грифів МОН України; здійснення інноваційної освітньої діяльності 
та впровадження її результатів; забезпечення управлінсько-стратегічного рівня 
розподілу відповідальності всіх структурних підрозділів і посадових осіб інститу-
ту для успішної реалізації цілей освітніх програм, ухвалення стратегії й політики 
внутрішнього забезпечення якості освіти тощо.

У 2019 р. для підтримки талановитої наукової молоді в інституті створено 
раду молодих учених (голови: докт. пед. наук, старш. досл. О.П. Радкевич, аспір. 
Л.О. Шестерікова), яка забезпечує дотримання їхніх прав та інтересів щодо роз-
витку наукомістких ідей, інновацій та обміну знаннями на засадах свободи науко-
вої творчості, наукової етики, добровільності, колегіальності, гласності, відкри-
тості, демократичності тощо. Магістри й аспіранти є партнерами в забезпеченні 
якості освітніх програм інституту, зокрема: формуванні індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів освіти, розвитку в них академічної доброчесності, забез-
печенні доступності освітніх програм та їх модернізації, збиранні та врахуванні 
інформації щодо кар’єрного шляху і траєкторії працевлаштування випускників. 
Результатом діяльності ради стала перемога молодих учених інституту під нау-
ковим керівництвом докт. пед. наук О.Б. Кошука в конкурсному відборі наукових 
досліджень з темою «Новітні підходи до професійного самовдосконалення педа-
гогічних працівників ЗП(ПТ)О у міжкурсовий період підвищення кваліфікації» 
(2020 р.). У процесі наукового дослідження підготовлено програму «Професійне 
самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної освіти», цикл 
тренінгів («Тайм-менеджмент», «Професійне самовдосконалення», «Педагогічні 
можливості кейс-методу») та вебсайт «Педагог-інноватор» (https://innovation.
ivet.edu.ua/).

Важливий напрям діяльності інституту — організація експериментальної 
роботи, що відповідає його місії. В інноваційній освітній діяльності різних рів-
нів (всеукраїнського, регіонального, підвідомчої установи НАПН України) бе-
руть участь лабораторії і центри інституту, а також педагоги й керівники майже 
100 закладів освіти з усіх областей України. У 2021 р. завершено 11 експериментів 
всеукраїнського рівня, тривають ще три всеукраїнські і два регіональні. Під ке-
рівництвом учених педагоги-практики створюють авторські методики, здійсню-
ють їх експериментальну перевірку, узагальнення та оприлюднення результатів 
під час масових заходів інституту, в його наукових і науково-методичних видан-
нях. Важливе наукове значення мають результати щодо: організації дистанційного 
професійного навчання учнівської молоді та дорослих, які проживають на тимча-
сово окупованій території України та в населених пунктах лінії зіткнення (керів-
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ник — докт. пед. наук, проф. М.А. Пригодій); упровадження проєктного навчання 
(докт. пед. наук, проф. Г.М. Романова); створення і функціонування Центру про-
фесійної кар’єри (канд. пед. наук, с. наук. с. Д.О. Закатнов); розвитку кар’єрної 
компетентності (докт. пед. наук, проф. В.Ф. Орлов); професійної підготовки квалі-
фікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної 
і теплової енергетики (акад. В.О. Радкевич); підготовки молоді до підприємниць-
кої діяльності (докт. пед. наук, доц. Л.М. Єршова); розвитку публічно-приватного 
партнерства у сфері професійної освіти з використанням технологій стратегічно-
го менеджменту (член-кор. О.В. Бородієнко); організації професійної підготовки 
кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти (докт. пед. наук, 
доц. Н.В. Кулалаєва); вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі 
компетентнісного підходу (канд. пед. наук, с. досл. С.Г. Кравець) та багато інших 
(https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.125-143).

Результатами інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня ста-
ли важливі для професійної (професійно-технічної) освіти й вітчизняної еконо-
міки педагогічні інновації: концепція створення і функціонування центру кар’єри, 
моделі (маркетингового управління ЗП(ПТ)О, взаємодії ЗП(ПТ)О із соціальними 
партнерами з використанням технологій стратегічного менеджменту); методики 
(створення інформаційно-освітнього середовища, розроблення електронних на-
вчальних ресурсів, технічної підтримки дистанційного навчання, формування го-
товності молоді до проєктної та підприємницької діяльності); робочий навчальний 
план та освітня програма для перепідготовки робітників за новою професією 8169 
«Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики»; на-
вчальні модулі для здійснення сертифікованої підготовки робітників за часткови-
ми професійними кваліфікаціями тощо.

Засідання робочої групи експерименту всеукраїнського рівня 
«Вдосконалення професійної підготовки кухарів 

на основі компетентнісного підходу», 2021 р.
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Системні зв’язки інституту із закладами П(ПТ)О сприяють розширенню те-
матики і географії проведення експериментальної роботи на всеукраїнському та 
регіональному рівнях. Зокрема, з Одеським вищим професійним училищем тор-
гівлі та технологій харчування, Вищим професійним училищем № 11 та Вищим 
професійним училищем № 25 м. Хмельницького, Хмельницьким центром профе-
сійно-технічної освіти і сфери послуг, Роменським вищим професійним учили-
щем Сумської обл., Вінницьким центром професійно-технічної освіти переробної 
промисловості, Дніпровським центром професійно-технічної освіти, Мелітополь-
ським багатопрофільним центром професійно-технічної освіти, Колківським 
центром професійної освіти Волинської обл., Дніпрорудненським професійним 
ліцеєм; закладами фахової передвищої освіти (відокремленими структурними 
підрозділами): Професійно-педагогічним фаховим коледжем Глухівського націо-
нального педагогічного університету імені Олександра Довженка, Фаховим коле-
джем інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіацій-
ного університету, Бурштинським торговельно-економічним фаховим коледжем 
Київського державного торговельно-економічного університету, а також навчаль-
но (науково)-методичними центрами професійно-технічної освіти у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Сумській, Хмельниць-
кій, Харківській, Чернігівській, Чернівецькій та ін. областях України. Науково-ме-
тодичне співробітництво дає змогу не лише знати проблеми сучасних ЗП(ПТ)О та 
ЗФПО, але й бути представником їхніх інтересів у законотворчому процесі країни. 
Для багатьох педагогів експерименти стають стимулом для самостійних наукових 
досліджень і подальшого розвитку наукової кар’єри.

Інститут є засновником наукового фахового журналу (категорія «Б») «Профе-
сійна педагогіка» / «Professional pedagogics») (до 2011 р. — «Науковий вісник Інсти-
туту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка») та спів-
засновником науково-методичного журналу «Професійна освіта», в яких друкуються 
матеріали з питань дидактики й історії професійної школи, виховання, професійної 
орієнтації, сучасних методик і технологій вивчення загальноосвітніх та спеціальних 
дисциплін у ЗП(ПТ)О та ЗФПО, коментарі та статті педагогів-новаторів. У 2021 р. іні-
ційовано заснування електронного продовжуваного видання «Інноваційна професій-
на освіта» з метою оприлюднення результатів теоретичних і практичних напрацювань 
учених інституту та педагогів-інноваторів, що є актуальними для модернізації вітчиз-
няної професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Упродовж багатьох років здійснюється співпраця з міжнародними організа-
ціями, науковими установами і закладами освіти, а саме: Німецьким товариством 
технічного співробітництва (GTZ), Федеральним інститутом професійної освіти 
Німеччини (Bundesinstitutfàr Berufsbildung — BIBB), Інститутом техніки та освіти 
в Технічному університеті м. Бремена (ІТВ, Федеративна Республіка Німеччина), 
Університетом м. Констанца (Німеччина), Університетом м. Валенсії (Іспанія), Ві-
денським університетом економіки та бізнесу (Австрія), Інститутом підвищення 
кваліфікації «Міжнародна професійна академія «ТуранПрофі» (Республіка Ка-
захстан); Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові (Польща); Академією іме-
ні Яна Длуґоша у Ченстохові (Польща). Міжнародна наукова діяльність постій-
но зміцнюється завдяки активній участі співробітників інституту в міжнародних 
проєктах, зокрема: «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфіка-
ційними аспектами» в межах співпраці з Субрегіональним Бюро МОП для країн 
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Східної Європи і Центральної Азії (2013 р.); «Модернізація державних стандартів 
та принципів освіти і навчання впродовж життя відповідно до політики Європей-
ського Союзу» (2012-2014 рр.); «ЕкоБРУ» (2013-2016 рр.); «Joker — my business, my 
identity» (Joker — moja firma, moje ja)» (2015 р.); «Розвиток трудового потенціалу 
в Україні» (2013-2014 рр.); «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у 
професійно-технічних навчальних закладах» (2015 р.); «Удосконалення практико-
орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018 рр.) 
та нині діючому проєкті ЕРАЗМУС+ «Нові механізми управління на основі парт-
нерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні 
(PAGOSTE)» (2020-2023 рр.).

У процесі міжнародної проєктної діяльності підготовлено: програми дис-
танційних курсів для викладачів ЗП(ПТ)О («Культура екологічної безпеки про-
фесійної діяльності у будівельній галузі», «Енергоефективна компетентність 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів будівель-
ного профілю», «Екоорієнтовані педагогічні технології»); виробничо-практичні 
видання («Дайджест курсів підвищення екологічної компетентності викладачів, 
учнів та студентів», «Екоорієнтовані технології професійного навчання. Збірник 
екологічних проєктів»); аналітичні довідки за результатами порівняльного аналі-
зу навчальних планів підготовки викладачів економіки для системи професійної 
(професійно-технічної) освіти у ЗВО України та зарубіжжя; модель практико-орі-
єнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання та методичні реко-
мендації з її вдосконалення; результати загальнонаціонального опитування щодо 
сучасного стану управління підготовкою педагогів професійного навчання; до-
рожню карту змін управління професійною підготовкою викладачів для сучасної 
системи професійної (професійно-технічної) освіти України, науково-аналітичні 
матеріали щодо європейської та національної політик у сфері П(ПТ)О (http://surl.
li/ciyjj) тощо. У 2021 р. укладено угоду про співпрацю з Європейським інститутом 
безперервної освіти (EIDV) Словаччини, відповідно до якої здійснюється наукове 
стажування співробітників інституту, підвищення їхньої кваліфікації за міжна-
родними програмами та з отриманням сертифікатів європейського зразка.

Упродовж п’ятнадцяти років інститут був організатором і співорганізатором 
понад тисячі масових заходів, з них майже 100 — міжнародного рівня. Широке 
визнання серед науково-педагогічної громадськості здобули циклічні масові на-
уково-практичні заходи:

— міжнародні конференції «Професійне навчання персоналу — європейський 
вибір», «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства», «Про-
фесійне становлення особистості: проблеми і перспективи», «Сучасні інфор-
маційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми», «Технологічна і професійна освіта: 
проблеми і перспективи»;

— всеукраїнські науково-практичні конференції «Науково-методичне забез-
печення професійної освіти і навчання» (звітна), «Теорія і практика дистан-
ційного навчання у професійній освіті», «Фахова передвища освіта: сучасні 
виклики та перспективи розвитку»;

— веб-конференція «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів ви-
робничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;
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— всеукраїнські науково-практичні семінари «Розвиток дослідницької ком-
петентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки 
Ph.D в ЄС», «Модернізація освітніх програм: досвід і виклики сучасності», 
«Підготовка педагогів професійного навчання: проблеми та перспективи».

У ході масових науково-практичних заходів обговорюються здобутки, про-
блеми і перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти; обґрунтовуються наукові підходи до забезпечення якості про-
фесійної підготовки здобувачів освіти; презентуються технології запровадження 
дистанційної і дуальної форм здобуття освіти; розглядаються теоретичні та мето-
дичні аспекти становлення і розвитку педагогів сучасного ЗП(ПТ)О; окреслюють-
ся перспективи співпраці із закладами освіти країн Європейського Союзу у формі 
нетворкінгу та ефективні методики і технології підвищення якості професійної 
підготовки педагогів професійного навчання.

На вебінарах і тренінгових заняттях особлива увага приділяється пошуку 
ефективних теорій і практик розвитку ділової активності суб’єктів освітніх про-
цесів; винайденню цікавих способів і алгоритмів педагогічного проєктування в 
інноваційному освітньому просторі України та особливостей використання циф-
рових технологій; обґрунтуванню практичних аспектів професійного становлен-
ня і кар’єрного зростання здобувачів освіти, педагогічних і науково-педагогічних 
працівників в умовах ринкової економіки. Учасники творчих дискусій та круглих 
столів аналізують тенденції сучасної професійної і фахової передвищої освіти, 
обговорюють моделі й методики професійної підготовки конкурентоспроможних 
кваліфікованих робітників і педагогів професійного навчання тощо. Це сприяє ви-
значенню перспективних векторів забезпечення цілісного науково-методичного 
супроводу випереджувального розвитку ЗП(ПТ)О; обґрунтуванню пріоритетних 
напрямів взаємодії науки й освітньої практики, досвіду впровадження проєктно-
го менеджменту у професійну підготовку кваліфікованих робітників; визначен-
ню пріоритетних напрямів забезпечення професійного становлення й кар’єрного 
зростання суб’єктів освітнього процесу, розвитку партнерства закладів освіти 
України і зарубіжних країн, які здійснюють підготовку виробничого персоналу, 
тощо.

Із 2016 р. інститут організовує й успішно проводить всеукраїнський конкурс 
на кращий електронний освітній ресурс «Планета-ІТ» за такими номінаціями: 
електронні підручники, посібники, практикуми; курси дистанційного навчання; 
SMART-комплекси.

Інноваційність і професіоналізм колективу установи сприяли забезпеченню 
вагомого внеску в модернізацію національної системи професійної (професійно-
технічної) та фахової передвищої освіти, що підтверджується багатьма нагоро-
дами й відзнаками міжнародних виставок, серед яких: 18 медалей, 23 дипломи, 
почесна відзнака «Національне визнання наукових досягнень» та звання «Лідер 
сучасної освіти».

Перспективними напрямами подальшого розвитку інституту є:

• розвиток різних форм наукової діяльності (системна інтеграція освіти, на-
уки та практики; укладання угод про науково-технічне співробітництво, 
впровадження результатів наукових досліджень у діяльність суб’єктів гос-
подарювання; створення педагогічних інновацій, їх просування та комерці-
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алізація; збільшення кількості 
публікацій учених інституту 
в журналах, що індексують-
ся провідними міжнародни-
ми наукометричними базами 
даних; інтеграція діяльності 
інституту в міжнародний на-
уковий простір);

• започаткування нових фунда-
ментальних і прикладних на-
укових досліджень (розвиток 
державно-приватного парт-
нерства у сфері професійної 
(професійно-технічної) осві-
ти, застосування екоорієнто-
ваних педагогічних техноло-
гій у професійній підготовці 
кваліфікованих робітників, 
її забезпечення в умовах змі-
шаного навчання, розроблен-
ня теоретичних і методичних 
основ консультування з мо-
лодіжного підприємництва 
в ЗП(ПТ)О, цифровізація 
ЗП(ПТ)О тощо);

• здійснення експертизи наукових праць щодо дотримання вимог академічної 
доброчесності; підвищення рівня наукових досліджень з актуальних проблем 
теорії і методики професійної (професійно-технічної) освіти; збільшення 
кількості угод з фаховими коледжами, експериментів на їх базі;

• удосконалення освітніх програм підготовки магістрів у галузі знань «01 Осві-
та/Педагогіка» зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» та докторів 
філософії в галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» зі спеціальності «015 Про-
фесійна освіта (за спеціалізаціями)» (спеціалізація — «теорія та методика 
професійної освіти»);

• запровадження модульних програм підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О та ЗФПО;

• сприяння розвитку персоналу та корпоративної культури інституту (впро-
вадження сучасних інструментів освітнього менеджменту; оптимізація його 
структури та розвиток матеріально-технічної бази; вдосконалення електро-
нного інформаційно-комунікаційного середовища інституту; участь у між-
народних освітніх програмах з підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців різних галузей економіки);

• розвиток міжнародної співпраці (участь у програмах наукового стажування; 
інтернаціоналізація освітніх програм; запровадження освітніх програм по-
двійного дипломування; участь у міжнародних програмах академічної мобіль-
ності; активізація участі в міжнародних освітніх і наукових проєктах тощо);

 

Нагородження переможців конкурсу 
«Національне визнання наукових досягнень» 
(зліва направо: Н.В. Кулалаєва, В.Г. Кремень, 

Т.М. Герлянд), 2019 р.
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• продовження діяльності із наукового і методичного забезпечення подолання 
викликів, спричинених глобальною пандемією COVID-19 та повномасштаб-
ною російською агресією проти України, у сфері професійної (професійно-
технічної) та фахової передвищої освіти.

Адреса: пров. Віто-Литовський, 98-а,
м. Київ, Україна, 03045.

Тел.: +38 044 2527175,
факс: +38 044 2594553,

е-mail: ipto_info@ukr.net
website: ivet-ua.science
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Н А П Н   У К Р А Ї Н И

Директор інституту — Максим Сер-
гійович Гальченко, доктор філософських 
наук.

Інститут обдарованої дитини НАПН 
України створено згідно з розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 
2007 р. № 635-р.

У різні роки інститут очолювали канд. 
пед. наук С.О. Макаренко (2007-2008 рр.), 
член-кор., докт. пед. наук В.В. Камишин 
(2008-2017 рр.), докт. філос. наук М.С. Галь-
ченко (з 2017 р. і дотепер).

Діяльність інституту забезпечують 
6 наукових відділів:

— філософсько-методологічних про-
блем інноваційного розвитку людини;

— діагностики обдарованості;

— проєктування розвитку обдарованості;

— інноваційних технологій в освіті обдарованих;

— інтелектуального розвитку обдарованої особистості;

— педагогічної підтримки обдарованості.

Інститут вбачає свою місію в дослідженні проблем обдарованості та розро-
бленні науково-методичних засад її ідентифікації, розвитку й освіти обдарованої 
особистості та впровадженні отриманих результатів в освітню практику.

Основними завданнями інституту є:

— дослідження феномену обдарованості та розроблення програм і технологій 
розвитку обдарованої особистості на різних вікових етапах у системі безпе-
рервної (дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої) освіти;

— здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі 
освіти, педагогіки і психології в напрямі виявлення, розвитку та підтримки 
обдарованих дітей і молоді;

— здійснення експериментальної діяльності, організація та координація робо-
ти експериментальних закладів освіти;

Директор інституту М.С. Гальченко
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— розроблення методичного забезпечення діагностики та розвитку обдаро-
ваності, реалізація проєктів і програм фізичного, психічного, соціального, 
духовного та інтелектуального розвитку обдарованих дітей, їх правового і 
соціального захисту;

— впровадження наукових розробок, спрямованих на розв’язання актуальних 
проблем освіти обдарованих дітей і молоді;

— інтеграція в міжнародний освітній та інформаційний простір з питань роботи 
з обдарованими особистостями;

— провадження видавничої діяльності;

— заснування (співзаснування) в установленому порядку наукових видань, 
освітніх і наукових електронних ресурсів і баз даних;

— здійснення незалежної наукової експертизи проєктів прогнозних докумен-
тів (концепцій, стратегій тощо), освітніх інновацій і навчальної літератури, а 
також проведення наукової експертизи проєктів законів, державних актів і 
програм з питань обдарованості дітей і молоді;

— розроблення наукових основ розвитку освіти з урахуванням науково-техніч-
ного та соціально-економічного прогресу суспільства, національно-культур-
них традицій, а також світових тенденцій розвитку та досвіду зарубіжних 
країн з питань роботи з обдарованими дітьми;

— здійснення підготовки та атестації здобувачів вищої освіти, зокрема кваліфі-
каційних рівнів магістра, доктора філософії, доктора наук, а також надання 
інших освітніх послуг;

— розроблення науково-методичного забезпечення реалізації стандарту спеці-
алізованої освіти наукового спрямування;

— скликання наукових методологічних і практичних семінарів, конгресів, кон-
ференцій і нарад, зокрема міжнародних, для обговорення наукових проблем 
і координації науково-дослідницької роботи з питань виявлення, розвитку 
та підтримки обдарованих дітей і молоді;

— сприяння розвитку та збереженню наукової інфраструктури;

— сприяння розвитку мережі інституцій та організацій щодо роботи з обдаро-
ваною молоддю.

У 2021 р. інститут відповідно до Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації наукових установ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540, 
пройшов державну атестацію. За її результатами інститут зараховано до І квалі-
фікаційної групи (наказ МОН України «Про результати державної атестації на-
укових установ» від 2 червня 2021 р. № 615).

Наукові дослідження в інституті провадяться відповідно до Закону України 
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 р. №2623-
111, Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних розробок на період до 2020 року, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України від 7 вересня 2011 р. №942, 23 серпня 2016 р. №556; 21 квітня 
2021 р. № 380), Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науко-
во-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних 
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наук України на 2022-2026 рр., схвалених загальними зборами НАПН України 
19 листопада 2021 р. № 1-1/2-4.

Ученими інституту виконано 33 наукові дослідження, з них 4 фундаменталь-
ні і 24 прикладні. У процесі реалізації фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень отримано низку важливих теоретичних і практичних результатів, які 
не мають аналогів в Україні, зокрема:

— визначено методологічні принципи формування творчої особистості в кон-
тексті розвитку сучасного суспільства. Розроблено рекомендації щодо мето-
дів формування та розвитку обдарованої особистості [11];

— узагальнено дидактичні засади організації освітнього процесу у наукових лі-
цеях [2];

— визначено теоретичні засади розроблення та реалізації освітніх програм для 
обдарованих дітей [9];

— розроблено:

• методологію та інструментарій виявлення інтелектуально обдарованих стар-
шокласників, схильних до дослідницької діяльності [1];

• методи інтелектуального розвитку учнів в освітньому процесі закладів спеці-
алізованої освіти наукового спрямування [3]; 

• модель SТЕМ-середовища освітнього закладу спеціалізованої освіти науко-
вого спрямування [14];

• модель соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в інформацій-
но-освітньому середовищі закладів загальної середньої освіти [10];

• модель діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення 
щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею, що охоплює вивчення 
мотиваційної сфери особистості та структури задатків і здібностей [13];

• профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси та здібності» [5];

— створено онлайн систему діагностики обдарованості та професійного само-
визначення особистості (http://tests.iod.gov.ua);

— розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціально-психоло-
гічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти 
[8];

— створено проєкт освітньої програми та дидактичні матеріали для закладів 
спеціалізованої освіти наукового спрямування [6; 7; 12].

В інституті проведено 31 експеримент, серед яких: на всеукраїнському рів-
ні — 5; на рівні підвідомчої установи НАПН України — 18; за угодою із закладом 
освіти — 8. За цей період інститутом укладено 400 договорів про співробітництво 
щодо проведення психолого-педагогічних експериментів із закладами загальної 
середньої та позашкільної освіти України.

У процесі експериментальної роботи здійснено апробацію: діагностичного 
інструментарію виявлення обдарованості та рівнів її розвитку; системи профорі-
єнтаційних діагностичних методик; моделі STEM-освіти в умовах інтеграції фор-
мальної і неформальної освіти обдарованих учнів; системи соціально-психологіч-
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ної адаптації обдарованих учнів в інформаційно-освітньому середовищі закладів 
загальної середньої освіти. Проведено моніторинг розвитку обдарованої особис-
тості за програмами та методиками, розробленими вченими інституту.

STEAM-урок в музеї. Проєкт реалізовано за участі Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, Національного центру МАН України, Музею світового мистецтва Богдана та 

Варвари Ханенків

Відповідно до програм спільної діяльності МОН України та НАПН України 
інститутом:

— здійснюється наповнення онлайн-ресурсу для діагностики інтересів, зді-
бностей, цінностей за методикою професійної спрямованості (http://tests.
iod.gov.ua);

— реалізовано пілотний проєкт — «STEAM-урок в музеї» — за участі Інститу-
ту обдарованої дитини НАПН України, Національного центру МАН Укра-
їни, Музею світового мистецтва Богдана та Варвари Ханенків, школи І-ІІІ 
ступенів №70 Шевченківського району і школи І-ІІІ ступенів №90 Печер-
ського району м. Києва;

— проведено науково-практичні семінари на курсах підвищення кваліфікації 
вчителів;

— щорічно здійснюється відбір і спеціальна підготовка обдарованих учнів для 
участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS»;

— щорічно проводяться всеукраїнські конкурси закладів загальної середньої 
освіти України «Школа — джерело талантів» та вчителів «Творчий учи-
тель — обдарований учень».
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Відбір і спеціальна підготовка обдарованих учнів для участі в щорічній Міжнародній 
конференції молодих учених «ICYS»

Співробітники інституту щорічно проводять семінари-практикуми для керів-
ників делегацій і наукових керівників учнів МАН України, розробляють тренінги 
та заняття для програми стажування вчителів природничих дисциплін різних регі-
онів України в лабораторії Національного центру МАН України «МАНЛаб».

Наукові доробки співробітників інституту користуються попитом серед на-
укової та вчительської спільноти, що засвідчено значною кількістю цитувань, пе-
реглядів в електронних бібліотеках інституту та НАПН України, звернень до елек-
тронних каталогів національних бібліотек тощо. Зокрема, індекс Гірша провідних 
вчених інституту сягає понад 17 пунктів.

Наукові результати впроваджено в освітній процес на локальному, регіо-
нальному та державному рівнях, зокрема в 15 закладах вищої освіти, 84 закладах 
загальної середньої освіти, 17 закладах професійно-технічної освіти, 17 закладах 
позашкільної освіти, 5 закладах дошкільної освіти.

У 2018 р. інститут отримав ліцензію МОН України на освітню діяльність у 
сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України 
від 18 січня 2018 р. №53-л, у 2021 р. ліцензію переоформлено наказом МОН Укра-
їни від 27 вересня 2021 р. № 189-л) у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за спе-
ціальністю «011 Освітні, педагогічні науки», спеціалізацією «Освіта та розвиток 
обдарованої особистості» з ліцензійним обсягом 7 осіб.
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Якість освітньої та наукової підготовки здобувачів вищої освіти в аспіранту-
рі належить до пріоритетних напрямів діяльності інституту. В освітньому процесі 
впроваджується індивідуальний супровід освітньої програми, індивідуальні кон-
сультації, компетентнісно-професійний підхід. Завідувачем випускового відділу 
інституту докт. пед. наук І.С. Волощуком підготовлено та запропоновано аспіран-
там цикл семінарів з онлайн-супроводом за спеціалізацією «Освіта та розвиток об-
дарованої особистості».

Інститут є засновником періодичного видання «Педагогічні інновації: ідеї, 
реалії, перспективи» та співзасновником двох наукових періодичних видань: на-
уково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» і на-
уково-методичного журналу «Мистецтво та освіта». Усі періодичні видання ін-
ституту включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. 
Окремі видання інституту входять до таких наукометричних і реферативних баз 
даних: Index Copernicus International, Polska Bibliografia Naukowa, World Catalogue 
of Scientific Journals, Research Bib, ERIH PLUS (European Reference Index for the 
Humanities and Social Sciences), Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, 
Inc.).

За роки існування інституту захищено 12 докторських і 34 кандидатські дис-
ертації. У 2012 р. за цикл робіт «Всеукраїнський освітній Інтернет-портал «Ост-
рів знань» співробітникам інституту докт. філос. наук М.С. Гальченку, канд. техн. 
наук К.Д. Гуляєву, акад. НАН України і НАПН України С.О. Довгому, члену-кор. 
НАПН України В.В. Камишину, В.М. Міленіну, Г.В. Онопченко, О.Л. Сухому, 
Т.А. Юрченко присуджено Державну премію України в галузі освіти. У 2017 р. 
за роботу «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» член-кор. НАПН 
України В.В. Ільїн став лауреатом Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки.

В інституті створено Раду молодих вчених, представники якої входять до 
Ради молодих вчених НАПН України. Члени ради отримували стипендію Кабінету 
Міністрів України для молодих вчених, були лауреатами премії Верховної Ради 
України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і при-
кладних досліджень та науково-технічних розробок.

З метою вивчення міжнародного досвіду розв’язання проблем розвитку об-
дарованості та його врахування в науковій діяльності інститут налагодив зв’язки 
і поглиблює співробітництво з науковими установами та окремими вченими зару-
біжних країн. Проведено робочі зустрічі з провідними фахівцями США, Нідерлан-
дів, Німеччини, Польщі, Китаю, Литви, які досліджують проблеми обдарованості. 
Інститут є партнером міжнародних проєктів розвитку обдарованості.

Інститут є організатором і координатором циклу семінарів «Сучасний погляд 
на обдарованість та розвиток талантів» за участі видатних педагогів сучасності, 
визнаних фахівців у галузі обдарованості, які перебували в Україні на запрошення 
інституту, — професорів Університету Коннектикуту Дж. Рензулі та С. Ріс (США), 
професора Кеслтонського державного коледжу Тревора Дж. Теббса (США), про-
фесора Радбоудського університету Неймегену Франса Монкса (Нідерланди) та 
визнаного фахівця в супроводженні обдарованих і талановитих дітей/підлітків з 
важкими соціальними та емоційними проблемами доктора Ґанса ван Елтена (Ні-
дерланди), лекцій за участю віцепрезидента Міжнародної ради філософських до-
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сліджень з дітьми, генерального секретаря Корейської академії, професора На-
ціонального університету Південної Кореї Жионгсанг Парк Джин-Вана та інших.

Зустріч з професором Франсом Монксом та доктором Ґансом ван Елтеном

З 2017 р. інститут зареєстровано в Рамковій програмі Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Установі присвоєно персональний іден-
тифікаційний номер і призначено офіційного представника юридичної особи.

Інститут є членом робочої групи Європейської федерації академій наук 
(ALLEA), Всесвітньої ради для обдарованих і талановитих дітей (WCGTC) та Єв-
ропейської ради з питань високих здібностей.

Перспективними напрямами діяльності інституту визначено: методологічні 
основи дослідження розвитку обдарованості в осіб різного віку; психолого-пе-
дагогічний супровід організації взаємодії з обдарованими дітьми в родині, закла-
дах освіти різних типів, неформальних об’єднаннях, соціальних мережах тощо; 
методичні та технологічні основи наукової освіти для різних вікових періодів; 
теоретико-методологічне забезпечення спеціалізованої освіти наукового та мис-
тецького спрямування; методичне забезпечення інтеграції формальної та нефор-
мальної освіти обдарованих учнів; науково-методичні засади реалізації особистіс-
ного потенціалу обдарованих учнів у закладах спеціалізованої освіти наукового 
спрямування; методичне забезпечення освітньої діяльності обдарованих осіб в 
умовах реалізації STEM/STEAM-освіти в закладах спеціалізованої освіти науко-
вого спрямування в умовах посталих перед українським суспільством нових ви-
кликів, пов’язаних з необхідністю подолання пандемії COVID-19 і наслідків війни, 
розв’язаної Російською Федерацією проти України.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 52-д;
м. Київ, Україна, 04053.

Тел.: (044) 481-27-27,
тел./факс (044) 483-14-67;

website: https://www.iod.gov.ua
e-mail: iod.napn@ukr.net
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Р О З Д І Л   1 9 . 
Д Е Р Ж А В Н И Й   З А К Л А Д   В И Щ О Ї   О С В І Т И 
« У Н І В Е Р С И Т Е Т   М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У 
О С В І Т И »

Ректор університету — Микола Олексійо-
вич Кириченко, доктор філософії, доц., член-кор. 
Національної академії наук вищої освіти України.

Проректори — Наталія Петрівна Муранова, 
проректор з науково-педагогічної, освітньої ро-
боти та міжнародних зв’язків, докт. пед. н., проф.; 
Олег Михайлович Спірін, проректор з наукової 
роботи та цифровізації, докт. пед. н., проф., член-
кор. НАПН України, заслужений діяч науки і 
техніки України; Дмитро Іванович Стецюк, про-
ректор з організаційних питань та адміністратив-
но-господарської роботи.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» — 
це галузевий заклад вищої освіти, що функціонує 
у системі НАПН України, провадить інноваційну 
освітню діяльність за рівнями вищої освіти: пер-
шим (бакалаврським), другим (магістерським), 
третім (освітньо-науковим), і є провідним науко-
вим та методичним центром у галузі післядиплом-
ної освіти в Україні.

Університет засновано у 1952 р. як навчаль-
ний заклад післядипломної освіти — Центральний 
інститут підвищення кваліфікації керівних пра-
цівників народної освіти. У 1962 р. його реорга-
нізовано у Центральний інститут удосконалення 
вчителів Міністерства освіти УРСР, у 1992 р. пе-
рейменовано на Український інститут підвищення 
кваліфікації керівних кадрів освіти, у 1997 р. ре-
організовано у Державну академію керівних ка-
дрів освіти.

У 1999 р. Державна академія керівних ка-
дрів освіти увійшла до структури АПН України 
як Центральний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти АПН України. У 2007 р. на основі 
злиття цього інституту та Донецького інституту 

Ректор М.О. Кириченко

Ректор В.В. Олійник 
(1999-2018 рр.)
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післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників утворено Державний 
вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», що став провід-
ним у підготовці вітчизняних керівних кадрів освіти та проведенні інноваційних 
досліджень у галузі дистанційного навчання, післядипломної та відкритої освіти. 
У 2019 р. заклад перейменовано на Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти».

У роки незалежності України заклад очолювали: Василь Миколайович Ма-
дзігон, академік НАПН України, докт. пед. н., проф. (1992-1993 рр.); Микола Іва-
нович Дробноход, докт. геолог.-мінерал. н., проф. (1993-1999 рр.); Віктор Васильо-
вич Олійник, академік НАПН України, докт. пед. н., проф. (1999-2018 рр.).

Основну діяльність університету сфокусовано на реалізації Стратегії розви-
тку до 2024 р., яку розроблено з урахуванням його унікальних особливостей в сис-
темі післядипломної освіти та освіти дорослих; викликів інформаційно-цифрового 
суспільства знань; специфіки формальної, неформальної та інформальної осві-
ти; матриці SWOT-аналізу його діяльності та визначених можливостей і загроз. 
Останніми роками посилено основні напрями, заходи та механізми (нормативно-
правові, управлінські, кадрові, інноваційного розвитку, наукові та науково-мето-
дичні, фінансово-економічні, інформаційні) з реалізації Стратегії університету 
[1, 2].

Випуск здобувачів вищої освіти магістерського рівня, 2021 р.

В університеті здійснюється всебічний, системний і послідовний науковий 
і методичний супровід реформування та розвитку національної системи вищої та 
професійної освіти, забезпечення її якості. Розроблено дієву інтегративну багато-
рівневу педагогічну систему наукового і методичного супроводу, яка гарантує до-
сягнення стратегічної мети, — підготовки конкурентоспроможних фахівців на рин-
ку праці, які мають ключові і фахові компетентності, здатні вирішувати комплексні 
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задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, швидко 
адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній сфері [2].

Сформована система наукового і методичного супроводу реалізується через 
визначену послідовність дій, змісту, методів, спроєктованих для досягнення про-
міжних цілей і визначеного кінцевого результату, забезпечує максимальну актив-
ність учасників освітнього процесу з використанням сучасних цифрових, андраго-
гічних, інтерактивних, акмеологічних технологій тощо.

Посвята в першокурсники, М.О. Кириченко, В.Г. Кремень, П.Ю. Саух, Н.Г. Ничкало, 
Н.П. Муранова, О.М. Спірін, 2021 р.

Університет здійснює підвищення кваліфікації, перепідготовку 163 категорій 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти, праців-
ників органів державної влади та підготовку фахівців за галузями знань: «01 Осві-
та/Педагогіка», «05 Соціальні та поведінкові науки», «07 Управління та адміні-
стрування», «28 Публічне управління та адміністрування».

Університет має розвинену інфраструктуру навчальних і наукових підроз-
ділів, зокрема: три інститути (Центральний інститут післядипломної освіти, ди-
ректор — докт. пед. н., проф. Т.М. Сорочан; Навчально-науковий інститут ме-
неджменту та психології (ННІМП), директор — канд. пед. н., доц. Т.Є. Рожнова; 
відокремлений структурний підрозділ Білоцерківський інститут неперервної про-
фесійної освіти (БІНПО), директор — докт. пед. н., проф. В.В. Сидоренко); 12 ка-
федр; 16 відділів і центрів; аспірантуру, докторантуру та наукову бібліотеку.

Освітній процес і науково-дослідну діяльність в університеті забезпечують 
кафедри: відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій; 
психології управління; філософії і освіти дорослих; професійної та вищої освіти; 
менеджменту освіти та права (у структурі Центрального інституту післядиплом-
ної освіти); психології та особистісного розвитку; економіки, підприємництва та 
менеджменту; публічного управління і проєктного менеджменту; педагогіки, адмі-
ністрування і спеціальної освіти (у структурі Навчально-наукового інституту ме-
неджменту і психології); методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони 
праці та дизайну (у структурі Білоцерківського інституту неперервної професій-
ної освіти).
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Робоча зустріч ректорату з Радою молодих вчених і Студентською колегією УМО; в 
центрі: начальник відділу наукової роботи І.Г. Отамась, проректор Н.П. Муранова, ректор 

М.О. Кириченко, 2021 р.

В університеті освітній процес здобувачів вищої освіти та слухачів підви-
щення кваліфікації максимально компетентнізовано, переглянуто традиційний 
арсенал засобів, принципів, технологій, надається перевага суб’єктній активності 
та творчості науково-педагогічного працівника, який самостійно моделює та ре-
алізує індивідуальну освітню траєкторію, визначає параметри процесу навчання 
(зміст, тривалість, форми, методи, програми, засоби тощо), здійснює цілепокла-
дання і конструктивне коригування в принципово нових умовах, варіативно про-
гнозує результати професійно-педагогічної діяльності тощо. Успішно здійсню-
ються програми зовнішньої та внутрішньої мобільності, стажування як викладачів, 
так і здобувачів вищої освіти [2].

Запроваджено Програму «подвійного дипломування» для здобувачів вищої 
освіти магістерського рівня за галуззю знань «07 Управління та адміністрування» 
та бакалаврського — за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», «Менеджмент», «Економіка» / «Економіка підприємства» спільно з 
Вищою школою суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні (Рес-
публіка Польща).

Створено студентоцентроване освітнє середовище за різними моделями і 
формами навчання, в якому замовник освітніх послуг є суб’єктом з власними уні-
кальними інтересами, потребами й досвідом, спроможним бути самостійним і від-
повідальним учасником освітнього процесу [3].

Здобувачі вищої освіти активно долучаються до наукових досліджень та 
апробації їх результатів на міжнародних і вітчизняних конференціях; є учасника-
ми всеукраїнських конкурсів студентських робіт, олімпіад, Всеукраїнського кон-
курсу студентських команд LoNG (Look of New Generation / Погляд нового поко-
ління), беруть участь у роботі фокус-груп у рамках проєкту Еразмус + Жан Моне.
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Ефективній організації на-
укових досліджень сприяє кадро-
вий потенціал університету, що 
створює сприятливі інноваційні 
перспективи для розвитку його 
науково-освітньої діяльності.

До складу 144 науково-пе-
дагогічних працівників входять: 5 
дійсних членів (академіків) НАН 
України і НАПН України, 2 чле-
ни-кореспонденти НАПН Украї-
ни; 44 доктори наук, професори; 
80 кандидатів наук, професорів і 
доцентів, 19 старших викладачів. 
Серед них мають почесні звання: 
Заслужений працівник народної 
освіти України — 1; Заслужений 
працівник освіти України — 4; 
Заслужений діяч науки і техніки 
України — 4; Заслужений праців-
ник соціальної сфери України — 
1; Заслужений юрист України — 2 
та нагрудний знак МОН України 
«Відмінник освіти України» — 14.

У різні роки в університеті читали лекції видатні вчені та діячі освіти В.О. Су-
хомлинський, Б.Є. Патон, І.К. Білодід, В.Я. Глушков, Г.С. Костюк, С.К. Всехсвят-

Студентська колегія УМО, доцент О.В. Дубініна (в центрі)

Академік П.Ю. Саух — член Ради із забезпечення 
якості освіти БІНПО, директор — В.В. Сидоренко
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ський, М.Д. Ярмаченко, Є.С. Березняк, О.В. Киричук, О.Я. Савченко, М.І. Жалдак 
та багато інших.

Бібліотечний фонд наукової бібліотеки університету налічує понад 14 тис. 
примірників, а репозитарій — понад 2 тис. електронних ресурсів в Електронній бі-
бліотеці НАПН України, що завантажувалися користувачами понад 350 тис. разів.

У світовій системі наукових комунікацій діяльність вчених університету 
представлено у профілі Google Scholar, в системі «Бібліометрика української на-
уки», у реєстрі ORCID iD. Загальна кількість цитувань наукових праць викладачів 
університету досягла показника понад 18,3 тис. за даними Google Scholar, а за-
гальне значення h-index (індекса Гірша) — 50. За останні 5 років загальна кількість 
публікацій науково-педагогічних працівників у наукових виданнях, які індексу-
ються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, досягла показника 
150. Загальна кількість здобувачів вищої освіти становить близько 1,1 тис. осіб, що 
навчаються за рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Підготовка 
здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальностями: «011 Освітні, педаго-
гічні науки» (освітньо-професійні програми (ОПП) «Педагогіка вищої школи», 
«Християнська педагогіка»), «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (ОПП 
«Охорона праці», «Дизайн»), «016 Спеціальна освіта» (ОПП «Спеціальна освіта 
(за нозологіями)», «051 Економіка» (ОПП «Управління персоналом та економіка 
праці»), «053 Психологія» (ОПП «Психологія»), «073 Менеджмент» (ОПП «Ме-
неджмент організацій і адміністрування», «Управління проєктами», «Управління 
навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент»), «076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова ді-
яльність»), «281 Публічне управління та адміністрування» (ОПП/освітньо-науко-
ва програма «Публічне управління та адміністрування»).

Контингент слухачів, які щороку підвищують кваліфікацію за державним за-
мовленням, складає 5 тис. працівників системи освіти. Зростає кількість спожива-
чів послуг з підвищення кваліфікації за кошти фізичних і юридичних осіб, інших 
джерел фінансування, зокрема субвенцій на реалізацію реформи загальної серед-
ньої освіти «Нова українська школа» та підвищення кваліфікації державних служ-
бовців. Щорічно цей контингент складає близько 3,5 тис. осіб. Підвищенням ква-
ліфікації у системі післядипломної освіти охоплено всі області України та м. Київ. 
Якість освіти забезпечується впровадженням інноваційних моделей на основі циф-
рових технологій післядипломної освіти і трансформації професійного розвитку 
всіх категорій фахівців [3].

Результатом інноваційної діяльності Центрального інституту післядиплом-
ної освіти стало створення на його базі системи неформальної післядипломної 
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» і цифрового «двійника» універ-
ситету — «Українського відкритого університету післядипломної освіти» (2020 р.) 
з розробленням й впровадженням платформи для дистанційного навчання «Adult 
Learning» (розробники — доц. М.О. Кириченко, акад. В.В. Олійник, проф. Т.М. Со-
рочан, проф. Л.А. Карташова, С.В. Ларін). Крім здійснення освітнього процесу, 
діяльність Українського відкритого університету спрямовано на об’єднання ши-
роких кіл педагогічної, науково-педагогічної й наукової громадськості у профе-
сійні спільноти віртуальних кафедр, що здійснюють науково-методичний супровід 
актуальних питань післядипломної освіти, створюють сучасне науково-методичне 
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забезпечення освітнього процесу, а також на формування освітнього діджитал-
хабу. Нині за сучасними авторськими програмами в Українському відкритому уні-
верситеті щорічно підвищують кваліфікацію понад 2 тис. осіб.

Університет є засновником Всеукраїнської громадської організації «Кон-
сорціум закладів післядипломної освіти» (2010 р.).

В освітній процес здобувачів освіти успішно впроваджено змішане навчання. 
Так, у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти створено єдину 
освітньо-цифрову екосистему, що включає: LMS «Профосвіта», хмарний сервіс 
Microsoft Teams платформи Office 365, Віртуальну школу педагогічного коучин-
гу, онлайн консультпункт «Новітні виробничі технології», Консалтинговий центр, 
інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка», цифрові навчальні 
курси, персональні веб-ресурси викладачів, цифрові програмно-методичні комп-
лекси, сайт, Ютуб-канал тощо [3].

Випуск здобувачів вищої освіти БІНПО, 
у центрі — директор В.В. Сидоренко, 2021 р.

У відділені підготовки іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти 
України щорічно навчаються понад 90 слухачів з Алжиру, Азербайджану, Індії, 
Ізраїлю, Кореї, Лівії, Нігерії тощо.

В університеті функціонує аспірантура і докторантура за науковими спеці-
альностями «011 Освітні, педагогічні науки»; «053 Психологія»; «281 Публічне 
управління та адміністрування», де щорічно здобувають освіту 90 осіб. Утворено 
спеціалізовану вчену раду за спеціалізаціями «теорія і методика професійної осві-
ти», «теорія і методика управління освітою» та успішно проводяться засідання 
разових спеціалізованих вчених рад з присудження наукового ступеня доктора 
філософії. Відтак в університеті захищено 18 докторських, 185 кандидатських дис-
ертацій та 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Для підготовки молодих науковців та сприяння їхній науково-дослідній ро-
боті успішно функціонує Школа молодого вченого та Рада молодих учених.
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Зустріч віцепрезидента НАПН України О.М. Топузова (у центрі), проректора 
Н.П. Муранової, заступника директора ННІМП В.В. Драгунової (праворуч) з іноземними 

студентами, 2021 р.

Дослідження науково-педагогічних працівників університету сконцентро-
вані на широкому спектрі теоретичних і практичних проблем розвитку вищої та 
післядипломної освіти України в контексті розгортання світових процесів глоба-
лізації та інтеграції, зростання конкуренції на світовому ринку освіти, теорети-
ко-методологічному обґрунтуванні підвищення якості вітчизняної освіти в умовах 
євроінтеграції. Результати дослідження успішно впроваджуються в закладах та 
установах освіти різних регіонів України. З метою апробації освітніх інновацій 
університетом проводяться педагогічні експерименти регіонального та всеукра-
їнського рівнів, рівня закладу освіти, якими охоплено початкову, базову та про-
фільну середню освіту, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та 
післядипломну освіту. Науково-педагогічні працівники брали участь у виконанні 
державних цільових програм «Підтримка сім’ї», «Здоров’я нації», «Інформацій-
но-комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр. та реалізації реформи 
загальної середньої освіти «Нова українська школа», Державної програми розви-
тку і функціонування української мови тощо [2].

Результати наукових досліджень використовувались у ході розроблення 
державних стандартів освіти, освітніх програм, навчальних планів, спецкурсів та 
авторських тематичних курсів. Подано пропозиції до: проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження національної рамки кваліфікацій»; Плану 
заходів на 2020-2027 рр. із запровадження Концепції реалізації державної політи-
ки в сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (про-
фесійно-технічна) освіта» на період до 2027 р.; Концепції розвитку громадянської 
освіти до 2024 р.; розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Концепції Реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур 
до 2023 р. та затвердження Плану заходів щодо її реалізації»; Положення про ду-
альну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти тощо [2].
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Науково-педаго-
гічні працівники брали 
участь y громадському 
обговоренні законо-
проєктів «Про внесення 
змін до Закону України 
«Про наукову і науко-
во-технічну діяльність», 
«Про вищу освіту», 
«Про освіту» та ін. Вчені 
працювали у складі ро-
бочих груп МОН Украї-
ни з розроблення проєк-
ту Закону України «Про 
освіту дорослих», «Кон-
цепції Національної 
освітньої електронної платформи», Державної цільової програми впровадження 
у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформацій-
но-комунікаційних технологій «Сто відсотків» [2]. Проводиться цілеспрямована і 
системна робота з виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і 
науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Підписання Угоди про співпрацю з благодійним фондом «Освіта в Україні від доктора 
Гош» (Республіка Індія). Проректор Н.П. Муранова, представник благодійного фонду з 

набору іноземних громадян та осіб без громадянства для навчання Гош Прітвірадж, ректор 
М.О. Кириченко, директор Центру міжнародного співробітництва та освіти С.Ю. Грицай, 

2021 р.

Співпраця УМО з Державною службою якості освіти 
України, ректор М.О. Кириченко, голова служби 

Р.В. Гурак, заступник голови служби А.В. Бондар, 2021 р.
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Науково-педагогічні працівники університету є членами науково-методич-
них комісій Науково-методичної ради МОН України та секцій Наукової ради 
МОН України, експертами Національного фонду досліджень України, експертами 
з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості ви-
щої освіти, членами об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верхо-
вної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України 
для докторів наук, членами експертної групи МОН України з оцінювання діяль-
ності наукових установ, Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі осві-
ти, педагогіки і психології НАПН України тощо.

Результати планових досліджень і наукові надбання апробуються на всеу-
країнському та міжнародному рівнях: презентуються на виставках «Сучасні за-
клади освіти», «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра», на конферен-
ціях, семінарах, круглих столах, відеоконференціях, вебінарах з регіональними й 
зарубіжними партнерами. Наукову продукцію широко представлено в Електро-
нній бібліотеці НАПН України, у Національній бібліотеці України імені В.І. Вер-
надського та інших наукових бібліотеках [2].

Високий авторитет університету як закладу вищої освіти неодноразово під-
тверджено його визнанням у номінаціях виставкових конкурсів «Лідер післяди-
пломної освіти», «Лідер наукової і науково-технічної діяльності», «Лідер між-
народної діяльності». Університет є лауреатом конкурсів «Національне визнання 
наукових досягнень», «Соціальне партнерство в контексті модернізації національ-
ної освіти». Колектив університету також є переможцем Національного рейтингу 
«Золота Фортуна», лауреатом і переможцем багатьох міжнародних і всеукраїн-
ських виставок у тематичних номінаціях. За останні п’ять років університет отри-
мав понад 50 відповідних відзнак та дипломів.

Неодноразово науково-педагогічні працівники отримували нагороди у кон-
курсі НАПН України на кращі наукові роботи, створені вченими академії за на-
прямами наукових досліджень: управління освітніми закладами та менеджмент 
освіти; соціальна психологія і психологія управління; педагогічна та вікова пси-
хологія; теорія і практика організації післядипломної освіти та навчання дорос-
лих; проєктування інноваційних технологій управління системою післядипломної 
педагогічної освіти в умовах суспільних змін; застосування інформаційно-комуні-
каційних технологій у системі відкритої освіти; психолого-педагогічні засади під-
готовки конкурентоздатних фахівців в умовах післядипломної освіти.

В університеті сформувалися та успішно працюють дев’ять знаних в Україні 
та за її межами наукових шкіл з управлінських, педагогічних і психологічних про-
блем й післядипломної освіти: акад. В.В. Олійника — «Становлення, функціону-
вання та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України»; члена-
кор. О.М. Спіріна — «Електронні відкриті системи та інформатична підготовка 
вчителя»; проф. Т.М. Сорочан — «Професійний розвиток фахівців у формальній, 
неформальній, інформальній післядипломній освіті в умовах цифровізації суспіль-
ства»; проф. О.І. Бондарчук — «Управління педагогічними системами підвищення 
кваліфікації фахівців», «Психологічні засади вдосконалення управління освітніми 
організаціями»; проф. Л.А. Карташової — «Цифровізація освіти: сутність та пер-
спективи»; проф. П.В. Лушина — «Екологічна психологічна допомога та фасилі-
тативний супровід розвитку особистості майбутнього фахівця»; проф. Л.М. Сер-
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геєвої — «Праксеологічні засади управління розвитком закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти»; проф. З.В. Рябової — «Маркетингове управління 
закладами освіти»; проф. Л.М. Петренко — «Теоретико-методологічні та мето-
дичні проблеми розвитку професійної освіти» [2].

Наукова школа В.В. Олійника

Університет є засновником і співзасновником 7 наукових періодичних видань, 
серед яких: електронний фаховий журнал категорії «А» «Інформаційні технології 
і засоби навчання»; фахові видання категорії «Б»: «Вісник післядипломної освіти» 
за серіями «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та 
адміністрування», науковий журнал «ScienceRise» за серією «Педагогічні науки», 
а також інші наукові видання — «Простір арт-терапії» та електронне науково-
практичне видання «Науковий вісник УМО» [2].

Інтернаціоналізація освіти розглядається як ключовий пріоритет діяльності 
університету та є невід’ємним складником зміцнення авторитету закладу в освіт-
ньому та науковому міжнародних просторах. Розвиток міжнародної академіч-
ної мобільності передбачає підвищення конкурентоспроможності здобувачів ви-
щої освіти та викладачів на внутрішньому і міжнародному ринках праці шляхом: 
міжнародного стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку на-
уки; залучення до кращих світових практик; підвищення якості освіти відповідно 
до європейських стандартів і рекомендацій; реалізації результатів професійного 
наукового дискурсу; стратегічного співробітництва, партнерства і нарощування 
потенціалу в доменах освіти, науки, практичної діяльності; участі в міжнародних 
заходах, зокрема конференціях, форумах, виставках, майстер-класах, семінарах, 
вебінарах; участі в міжнародних наукових дослідженнях, проєктах тощо. Науко-
во-педагогічні працівники беруть участь у виконанні програм і проєктів у сфері 
міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва. У межах цих про-
єктів відбуваються виїзди викладачів і здобувачів вищої освіти за межі України з 
метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладання тощо [2].

Міжнародне співробітництво університету спрямовано на розвиток співп-
раці з міжнародними організаціями й установами, зарубіжними освітянськими 
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фондами і професійними організаціями, з профільними академіями та закладами 
освіти різних країн. Університет співпрацює з 26 зарубіжними країнами, серед 
яких: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Грузія, Індія, 
Естонія, Казахстан, Камбоджа, Канада, Китай, Латвія, Молдова, Німеччина, Пів-
денна Корея, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Таїланд, Туреччи-
на, Узбекистан, Чехія, Фінляндія [2].

Університет бере участь у роботі Європейської асоціації освіти дорослих 
(ЕАЕА), European Association of Work, and Organizational Psychology (EAWOP); 
International Association of Applied Psychology Division (Work and Organizational 
Psychology); International Coach Federation (ICF), DVV-International, Товариства 
психологів України, Української асоціації організаційних психологів і психоло-
гів праці, Всеукраїнської асоціації освіти дорослих, International Political Science 
Association тощо. У рамках взаємодії з цими організаціями науково-педагогічні 
працівники залучаються до інноваційних проєктів, спрямованих на розвиток піс-
лядипломної освіти і освіти дорослих в Україні, зокрема: «Створення інноваційної 
системи післядипломної педагогічної освіти» (спільно з Європейською асоціацією 
освіти дорослих (ЕАЕА), «Формування компетентності проєктного менеджменту 
для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України» та «Нові вимоги до 
компетентностей керівників шкіл в Україні» (спільно з проєктним бюро Культур-
Контакт, Австрія), «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного 
розвитку якості в опорних школах» і «Цифровізація викладання закладів підви-
щення кваліфікації вчителів» (спільно з OeAD GmbH (Австрійська агенція з питань 
міжнародної співпраці в освіті і науці), фінського проєкту «Навчаємося разом. 
Підтримка Нової української школи», «Громадянська освіта в контексті європей-
ських цінностей» програми Еразмус + Жан Моне, програмі «EU4Skills: Кращі на-
вички для сучасної України» (Фінський консорціум за підтримки МОН України), 
міжнародного проєкту «Професіоналізація освіти дорослих в Україні», що реалі-

Наукові видання колективу УМО
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зувався німецькою неурядовою організацією «Німецьке об’єднання народних уні-
верситетів» (DVV International) та ін. [2].

Викладачі та здобувачі вищої освіти є учасниками міжнародних заходів у 
рамках проєкту Еразмус+ Жан Моне.

Науково-педагогічні працівники входять до редакційних колегій міжнарод-
них наукових видань, у тому числі видань, що входять до наукометричних баз да-
них: електронного фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчан-
ня» (Web of Science Core Collection); міжнародного наукового фахового видання 
«Польсько-український рочник» (Республіка Польща); «Europska Veda» (European 
Science) (Словацька Республіка); «Public Administration and Law Review», «Theorу 
and Practiclе of Modern Рsychology (Естонія) [2].

Пріоритетними завданнями на сучасному етапі колектив університету вба-
чає: формування інноваційного середовища підготовки фахівців; професійний й 
особистісий розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівни-
ків закладів освіти у системі формальної, неформальної та інформальної освіти 
завдяки модернізації форм і змісту їх навчально-методичного та наукового супро-
воду; активне використання можливостей відкритої освіти, системи мотивації осо-
бистісного й професійного розвитку науково-педагогічних працівників; інтернаці-
оналізацію освіти; забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; дотримання 
принципу студентоцентризму; запровадження дуальної освіти; розвиток проєк-
тної діяльності; реалізацію Стратегії та Концепції цифровізації університету.

Перспективним для університету є також: систематичне вдосконалення ор-
ганізації підготовки та підвищення кваліфікації фахівців; пошук нових форм співп-
раці із стейкхолдерами як замовниками потенційних наукових продуктів закладу 
освіти, бізнес-партнерів у підготовці сучасних фахівців; оновлення та постійне 
вдосконалення наукової компоненти діяльності, що має стати запорукою страте-
гічної конкурентоспроможності фахівців нової генерації та реалізуватися через 
інтегральну сукупність науки і практики, активізацію молодіжної науки та інтен-
сифікацію міжнародного наукового співробітництва; забезпечення системної ро-
боти з потенційним і наявним контингентом слухачів курсів підвищення кваліфіка-

Лекція засновниці освітньої екокомпанії  
KUNO Leadership Community Еви-Лотти Шьостедт (США), 2021 р.
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ції шляхом вивчення освітніх потреб, використання баз даних замовників освітніх 
послуг і стейкхолдерів, виокремлення цільових груп споживачів і диференціації 
освітніх послуг відповідно до їхніх запитів; участь у написанні проєктних заявок, 
у підготовці власних дисциплін (програм) іноземною мовою; активізація роботи 
по залученню іноземних науковців до діяльності віртуальних кафедр Українсько-
го відкритого університету післядипломної освіти; розроблення і запровадження 
в освітній процес спільних програм навчальних дисциплін для здобувачів вищої 
освіти з міжнародними закладами-партнерами; сприяння розвитку єдиного циф-
рового середовища; формування мобільно орієнтованого середовища діяльності 
користувачів та забезпечення їх доступу до електронних даних; вивчення кращих 
світових освітніх практик розроблення й запровадження цифрових навчальних 
курсів за новими технологіями; здійснення наукових досліджень проблем удоско-
налення науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу професій-
ної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців [2, 3].

За 70 років існування ДЗВО «Університет менеджменту освіти» створив по-
тужний науково-педагогічний потенціал і здобув визнання в Україні й за її меж-
ами, впливає на формування державної політики у галузях післядипломної освіти, 
освіти дорослих та відкритої освіти, має прогресивну динаміку розвитку і висо-
кий якісний рівень отриманих результатів науково-освітньої діяльності, що важ-
ливо для забезпечення гідних відповідей на складні виклики сьогодення, зокрема 
пов’язані із світовою пандемією COVID-19 та повномасштабною війною Російської 
Федерації проти України, необхідністю повоєнного відновлення країни.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 52-а;
м. Київ, Україна, 04053.
Тел: +38 (044) 481-38-00
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website: http://umo.edu.ua/
e-mail: rector@umo.edu.ua
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В . О .   С У Х О М Л И Н С Ь К О Г О

Директор бібліотеки — Лариса Дми-
трівна Березівська, докт. пед. наук, проф., 
член-кор. НАПН України, заслужений діяч 
науки і техніки України.

Державну науково-педагогічну біблі-
отеку України імені В.О. Сухомлинсько-
го засновано 30 жовтня 1999 р. відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України 
«Про створення Державної науково-педаго-
гічної бібліотеки України» № 2018 шляхом 
об’єднання двох спеціальних педагогічних 
бібліотек: наукової бібліотеки Інституту 
педагогіки НАПН України та Центральної 
освітянської бібліотеки Міністерства освіти 
України. Відповідно до розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. 
№ 664-р бібліотеці присвоєно ім’я Василя 
Олександровича Сухомлинського. ДНПБ 
є науково-дослідною установою в складі 
НАПН України, що позитивно вирізняє її серед інших книгозбірень [9, с. 118].

Приміщення бібліотеки — вул. М. Берлінського, 9, м. Київ

Директор бібліотеки член-кор. НАПН 
України Л.Д. Березівська
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Першим директором бібліотеки постано-
вою Президії АПН України від 17 листопада 
1999 р. було призначено канд. іст. наук Павлу 
Іванівну Рогову [9, с. 118].

Із 22 січня 2015 р. ДНПБ очолює докт. 
пед. наук, проф., член-кор. Л.Д. Березівська [9, 
с. 118].

За понад два десятиріччя бібліотека про-
йшла складний еволюційний шлях становлення 
й розвитку як науково-дослідна установа, на-
ціональне галузеве книгосховище, всеукраїн-
ський науково-інформаційний, науково-мето-
дичний, культурно-освітній центр. Структура 
бібліотеки змінювалася згідно з напрямами її 
діяльності. Із 2020 р. у складі ДНПБ функціо-
нують 6 відділів — 3 наукові (науково-освітніх 
інформаційних ресурсів; педагогічного дже-
релознавства та біографістики, наукового ін-
формаційно-аналітичного супроводу освіти) 

та 3 бібліотечні (формування інформаційних ресурсів; зберігання фонду та об-
слуговування користувачів; науково-методичної, соціокультурної та міжнародної 
діяльності) [10, с. 2]. Із 2016 р. функціонує Рада молодих вчених, яка здійснює ро-
боту, спрямовану на розвиток потенціалу наукової молоді установи.

Нині ДНПБ провадить наукову й науково-організаційну діяльність відповід-
но до Статуту, «Стратегії розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О. Сухомлинського на 2017-2026 роки» з урахуванням положень 
чинних нормативно-правових актів України, поєднуючи її з науково-інформацій-
ною, науково-методичною, соціокультурною роботою [7].

Перший директор ДНПБ канд. іст. 
наук П.І. Рогова (1947-2014 рр.)

Колектив ДНПБ
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Пріоритетним напрямом діяльності ДНПБ є проведення наукових дослі-
джень з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознав-
ства, педагогічного джерелознавства, біографіки, історії освіти, сухомлиністики 
для науково-інформаційного забезпечення сфери освіти. За час функціонування 
бібліотекою виконано 13 комплексних наукових досліджень міждисциплінарного 
характеру [1, с. 7]. Нині здійснюються 3 прикладні наукові дослідження.

Актуальність наукових досліджень зумовлена потребою інформаційного 
забезпечення процесів реформування, модернізації та підвищення якості освіти 
України в контексті міжнародних інтеграційних процесів, цифровізації суспіль-
ства, розроблення інноваційних підходів до формування галузевих бібліотечно-
інформаційних ресурсів і способів надання доступу до них, запитом на вдоско-
налення системи науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, системи 
науково-методичного супроводу мережі освітянських бібліотек МОН України та 
НАПН України тощо. Бібліотека розробила теоретико-методологічні й організа-
ційні засади системи науково-інформаційного забезпечення освіти України, мо-
дель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ, методику 
створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі 
України тощо.

Одержані наукові результати відображено в понад 2,5 тис. праць (моногра-
фіях, хрестоматіях, словниках, методичних рекомендаціях, практичних посібни-
ках, оглядових та бібліографічних виданнях, аналітичних й реферативних матеріа-
лах, статтях тощо). За останні п’ять років значно зросла кількість статей передусім 
у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, зокрема Scopus і Web of 
Science Core Collection [10, с. 3].

Видавничий доробок фахівців ДНПБ представлено на її вебпорталі в роз-
ділі «Наші видання» (http://dnpb.gov.ua/ua/?post_type=ourpublications) та в 
Електронній бібліотеці НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ 
vsssplu/). Установа видає: три серії біобібліографічних покажчиків (загалом 80 ви-
дань), із них: «Академіки НАПН України» (33), «Ювіляри НАПН України» (35), 
«Видатні педагоги світу» (12); щорічний «Календар знаменних і пам’ятних дат у 
галузі освіти і педагогічної науки» (20); серію «На допомогу професійній само-
освіті працівників освітянських бібліотек» (25). Упродовж 2015-2021 рр. підготов-
лено збірники матеріалів науково-практичних історико-педагогічних заходів (11), 
щорічної звітної науково-практичної конференції ДНПБ «Інформаційне забезпе-
чення сфери освіти та науки України» (7) [10, с. 3]. Крім того, у 2017 р. бібліотека 
отримала грант Київської міської державної адміністрації, на кошти якого підго-
товлено й опубліковано збірку дитячої патріотичної поезії «З Україною в серці» 
[4, с. 2-3].

Свою продукцію бібліотека презентує на міжнародних виставках. Диплома-
ми лауреатів відзначено окремі наукові розробки, зокрема методичні рекомендації 
«Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи» (2017 р.), біо-
бібліографічний покажчик «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя 
від дня народження» (2018 р.). Це видання з-поміж 70 інших відзначено дипломом 
І ступеня в номінації «Персональний покажчик» Всеукраїнського бібліотечного 
«Біографічного рейтингу — 2018», проведеного Національною бібліотекою Укра-
їни імені В.І. Вернадського [4, с. 2].
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Видання ДНПБ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. 
№ 177 та наказу МОН України від 26 червня 2017 р. № 929 щодо впровадження 
Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек 
фахівці ДНПБ уклали методичні рекомендації «Упровадження Універсальної де-
сяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та 
професійно-технічної освіти» (2018 р.) [4, с. 4; 10, с. 3].

Висвітленню результатів наукових досліджень сприяють електронні наукові 
періодичні видання бібліотеки: до 2017 р. — «Наукові праці Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського» (http://journals.dnpb.
gov.ua/about/index), із 2017 р. — «Науково-педагогічні студії» (наказом МОН 
України від 29 червня 2021 р. № 735 журнал внесено до Переліку наукових фахо-
вих видань України, категорія «Б», спеціальність «011 Освітні, педагогічні науки», 
головні редактори: члени-кор. Л.Д. Березівська, І.М. Шоробура, http://npstudies.
dnpb.gov.ua/).

ДНПБ приділяє велику увагу популяризації досягнень видатних педагогів, 
освітніх і громадських діячів, прагнучи зробити доступною інформацію про їхнє 
життя, діяльність і творчу спадщину не лише в традиційній, але й в електронній фор-
мі. Із цією метою з 2008 р. формується цифровий інформаційно-бібліографічний 
ресурс «Видатні педагоги України та світу» (https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-
bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/), де інтегровано відомості про видатних 
українських і зарубіжних педагогів [3; 4, с. 2; 6; 13, с. 256-257; 14]. Нині зазначений 
ресурс, який постійно доповнюється та оновлюється, містить 76 персоналій. Він є 
вагомим внеском у розвиток освіти, педагогіки, педагогічної біографіки, сприяє 
відновленню національної педагогічної пам’яті [14].

Сьогодні бібліотека є інтегратором і поширювачем сухомлиністики в інфор-
маційному просторі України та за її межами, зокрема вона взяла активну участь у 
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відзначенні 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського під егідою ЮНЕС-
КО. На базі читального залу Фонду В.О. Сухомлинського організовано та прове-
дено низку заходів: культурно-освітніх (оглядові екскурсії, тематичні лекції для 
працівників і здобувачів закладів освіти, бібліотечних працівників; інсценування 
казок та оповідань; виставки творчих робіт дітей за творами В.О. Сухомлинсько-
го, презентація проєкту «Я і моя родина — казковий дивосвіт»; читання казок та  
оповідань дітьми разом з бібліотекарем тощо); науково-практичних (семінари, 
круглі столи тощо); науково-інформаційних (презентація книжкових виставок). 
Сформовано інформаційні ресурси, зокрема електронні: поповнено базу даних 
«Сухомлиністика» електронного каталогу ДНПБ, колекцію «Сухомлиністика» 
Науково-педагогічної електронної бібліотеки, запроваджено онлайн-проєкти. 
Читальний зал відвідують освітяни, науковці з різних куточків України та зару-
біжжя, зокрема делегації Республіки Польща й Китайської Народної Республіки 
[1, с. 11]. Із 2021 р. діє віртуальний читальний зал Фонду В.О. Сухомлинського з ме-
тою цілісного представлення розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому про-
сторі України та світу (https://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-chytalni-zaly/virtualnyy-
chytalnyy-zal-fondu-v-o-sukhomlynskoho/) [2, с. 4; 5, с. 15].

Вихованці закладу дошкільної освіти № 428 м. Києва  
у читальному залі Фонду В.О. Сухомлинського, 2 жовтня 2019 р.

Для впровадження результатів наукових досліджень широко використову-
ються можливості науково-практичних заходів. За останні п’ять років ДНПБ про-
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ведено 255 масових науково-практичних заходів, у тому числі 10 міжнародних. 
Визнання серед педагогічної та бібліотечної громадськості здобули заходи з про-
блем інформаційного забезпечення сфери освіти, книгознавства, історії освіти, 
сухомлиністики тощо.

Науково-практичний семінар «Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля», 2018 р.

Із 2020 р. ДНПБ реалізуються онлайн-проєкти («Читаймо Сухом-
линського онлайн» (https://www.facebook.com/240019389383740/posts 
/2991199357599049/), «Ми стоїмо на плечах наших попередників: Видатні пе-
дагоги-ювіляри» (https://www.facebook.com/240019389383740/posts/3019645 
038087814/), «Афоризми Сухомлинського» (https://www.facebook.
com/240019389383740/posts/4333021856750119/), «Казки В.О. Сухомлинського у під-
ручниках та посібниках О.Я. Савченко» (https://www.facebook.com/240019389383740/
posts/4744694975582803/), «Sukhomlinsky News» (https://www.facebook.
com/240019389383740/posts/4096674477051526/), головною метою яких є впроваджен-
ня результатів наукових досліджень та ознайомлення освітян з важливою інформаці-
єю з історії української та зарубіжної освіти [2, с. 4; 5, с. 18; 6; 8, с. 125].

Результати наукових досліджень упроваджуються в процесі науково-ін-
формаційної діяльності, спрямованої на формування галузевого інформаційного 
ресурсу. Універсальний книжковий фонд ДНПБ налічує майже 600 тис. докумен-
тів на традиційних й електронних носіях, 50 % якого становлять фахові видання, 
5 % — рідкісні та цінні видання ХVІІ-ХХ ст. Особливу частину фонду становить 
28081 документ педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму 
ХІХ — початку ХХ ст. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 груд-
ня 2001 р. № 1709 видання 1850-1917 рр. віднесено до національного культурного 
надбання України. Їх сформовано в п’ять тематичних зібрань: «Педагогіка» (праці 
українських педагогів і діячів освіти, науки, культури Г. Ващенка, М. Пирогова, 



398

С. Русової, К. Ушинського, Я. Чепіги та ін.), «Психологія» (праці вітчизняних і 
зарубіжних психологів В. Бехтерєва, А. Богданова, О. Введенського, О. Гілярев-
ського, М. Ланге та ін.), «Шкільні підручники і навчальні посібники», «Колекція 
документів іноземними мовами», «Колекція часописів ХІХ — початку ХХ ст.» [9, 
с. 118].

З огляду на вагому соціокультурну значущість й унікальність цього науково-
го об’єкта і відповідно до програми його зберігання, обліку та введення до науково-
го обігу оцифровано 1299 видань, мікрофільмовано 123, відновлено та реставрова-
но — 7863 прим. З 2010 р. формуються база даних «Рідкісні книги» (містить понад 
12 тис. записів, з них 1603 — іноземними мовами) і колекція «Книжкові пам’ятки» 
(1299 повнотекстових документів) [10, с. 5].

До здобутків належить і відкриття у 2016 р. кімнати-музею рідкісної книги 
[1, с. 10; 11, с. 45]. На її базі здійснюється науково-дослідна, культурно-освітня та 
виставково-експозиційна діяльність. Загалом проведено 40 книжкових виставок-
презентацій, присвячених видатним вітчизняним і зарубіжним педагогам, ученим, 
а також визначним подіям, що характеризують розвиток української та зарубіж-
ної освіти, відбуваються лекції, екскурсії. Активними відвідувачами кімнати-му-
зею є педагогічні, наукові, науково-педагогічні й бібліотечні працівники, слухачі 
інститутів післядипломної педагогічної освіти, здобувачі освіти тощо [10, с. 5].

У кімнаті-музеї рідкісної книги, 2019 р.

У бібліотеці є читальні зали: загальний, дисертаційний, Фонду В.О. Су-
хомлинського, кабінет бібліотекознавства. До послуг користувачів персо-
нальний і міжбібліотечний абонементи. На вебпорталі бібліотеки функ-
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ціонують віртуальні читальні зали: освітянина (https://dnpb.gov.ua/ua/ 
virtualni-chytalni-zaly/virtualnyy-chytalnyy-zal-osvityanyna/), кімната-музей рід-
кісної книги (https://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-chytalni-zaly/virtualna-kimnata-
muzey-ridkisnoyi-knyhy/) та ін. [5, с. 18; 10, с. 5].

З огляду на актуалізацію дистанційного навчання в умовах пандемії 
COVID-19 підготовлено бібліографічні списки («Коронавірус COVID-19», «Бі-
бліотеки в умовах пандемії COVID-19», «Законодавче та нормативно-правове 
забезпечення сфери освіти України для протидії поширенню COVID-19», «Пси-
холого-педагогічна підтримка громадян в умовах пандемії COVID-19» та ін., 
http://dnpb.gov.ua/ua/bibliohrafichni-resursy/bibliohrafichni-posibnyky/na-dopo 
mohu-naukovo-pedahohichnym-pra/). Аналітичні огляди головних подій у науковій 
та освітній сферах подано у рубриці «Моніторинг ЗМІ з питань освіти і науки» 
(https://dnpb.gov.ua/ua/monitorynh-zmi/) [8, с. 125-126].

ДНПБ широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, зо-
крема глобальні хмарні сервіси. Оновлений у 2016 р. офіційний вебпортал (http://
dnpb.gov.ua/ua/) як веборієнтована технологічна платформа, доступна також і з 
мобільних пристроїв, інформує про всі напрями діяльності бібліотеки, представ-
ляє її ресурси, інноваційні послуги, різні види бібліографічної, реферативної й 
аналітичної інформації, що сприяє підвищенню оперативності та якості науково-
інформаційного забезпечення сфери освіти й науково-методичного супроводу ме-
режі освітянських бібліотек [1, с. 8; 4, с. 2; 11, с. 37; 13]. Модернізація вебпорталу, 
активізація віртуальної діяльності позитивно вплинула на збільшення кількості 
віддалених користувачів (2021 р. — понад 81 тис.).

В умовах розвитку інформаційного суспільства, цифровізації освіти велику 
увагу приділено створенню електронних ресурсів. Зокрема, активно поповнюється 
електронний каталог (бази даних «Книги», «Періодика», «Рідкісні книги» тощо). 
За останні роки динамічно зростає кількість звернень до електронних ресурсів 
ДНПБ, про що свідчить статистика відвідувань (2021 р. — понад 112 тис.), звер-
нень до ресурсів, представлених на порталі (2021 р. — понад 216 тис.), завантажень 
електронних документів з порталу (2021 р. — близько 14 тис.).

Сьогодні в бібліотеці активно розширюється спектр сервісів. Зокрема, до по-
слуг користувачів: електронна доставка документів, замовлення документів через 
електронний каталог, індексування документів за Універсальною десятковою кла-
сифікацією тощо [1, с. 8].

У ДНПБ надано доступ до наукометричних баз даних. Зокрема, у різні 
роки забезпечувався тестовий доступ до Рolpred.com., BioOne (2015 р.), Pediatric 
Neurology Briefs (2015 р.), Edward Elgar Journals and Development Studies Ebooks 
(2016 р.), баз даних наукометричної платформи Web of Science корпорації Thomson 
Reuters (2017 р.). Надається безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів ком-
панії EBSCO Publishing (з 2018 р.), баз даних Web of Science та Scopus (з 2019 р. за 
сприяння Державної науково-технічної бібліотеки України) [10, с. 5].

Активно розвиваються, зокрема й в онлайн-форматі, започатковані в 2015 р. 
науково-практичні проєкти: освітньо-інформаційний лекторій «Інформаційне за-
безпечення інноваційного розвитку освіти й науки», постійний науково-методо-
логічний семінар «Наукова бібліотека та якість сучасної освіти», продовжує ро-
боту «Бібліотекознавчий лекторій» [9, с. 120]. Із 2017 р. ДНПБ реалізовує проєкт 
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«Бібліометрика педагогічної науки» і наповнює базу знань «Вчені Національної 
академії педагогічних наук України» [10, с. 6].

Традиційно проводиться бібліографічне інформування провідних науковців 
НАПН України, а саме укладено інформаційні бібліографічні списки й огляди з 
актуальних питань освіти, педагогіки та психології. Здійснюється  аналітична та 
реферативна діяльність, зокрема підготовлено реферати на статті з наукових ви-
дань до Українського реферативного журналу «Джерело» і загальнодержавної 
реферативної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського [1, с. 9; 10, с. 5].

Серед освітянської та наукової громадськості здобула визнання експозицій-
но-виставкова діяльність ДНПБ. Упродовж 20 років організовано понад 2,2 тис. 
виставок (за 2015-2021 рр. — 357), із них: книжкових — 2150, зокрема із серії «Юві-
ляри НАПН України» — 150; художньо-мистецьких — понад 100. Традиційними 
стали книжкові виставки, присвячені діяльності НАПН України («НАПН України: 
історія та сьогодення» (віртуальна, відеоролик), «Наукове забезпечення розвитку 
освіти дорослих в Україні»: до Загальних зборів НАПН України, «Державна на-
уково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України: 
інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти і науки» до ХІІ Між-
народної виставки «Сучасні заклади освіти — 2021» тощо). Не менш популярними 
і затребуваними стали виставки-презентації з актуальних питань освіти [1, с. 10; 
10, с. 5].

Одним із провідних напрямів діяльності ДНПБ є науково-методичне забез-
печення мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (15 тис. 
бібліотек), затвердженої «Положенням про мережу освітянських бібліотек Мініс-
терства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України» (спільний 
наказ МОН України та АПН України від 30 травня 2003 р. № 334/31) [12, с. 152]. 
Фахівцями ДНПБ розроблено 210 регламентних документів (положень, правил, 
інструкцій тощо). Зокрема, підготовлено 4 випуски збірника «Організаційно-
управлінські, нормативно-інструктивні й методичні документи для освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН України». Надається систематична консульта-
тивно-методична допомога працівникам освітянських книгозбірень.

Для підвищення кваліфікації фахівців освітянських бібліотек активізова-
но створення цифрових інформаційних ресурсів: «Віртуальний читальний зал 
кабінету бібліотекознавства» (https://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-chytalni-zaly/
virtualnyy-chytalnyy-zal-kabinetu-bibliotekoznavstva/), «Видатні бібліотекознав-
ці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу» (16 пер-
соналій) (https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-
bibliotekoznavtsi/), «Дистанційна самоосвіта бібліотечних працівників» (https://
dnpb.gov.ua/ua/23614-2/), «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19» (https://dnpb.
gov.ua/ua/24217-2/) [5, с. 15].

ДНПБ бере активну участь у виконанні програм спільної діяльності МОН 
України та НАПН України, НАН України та НАПН України, Концепції націо-
нально-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепції реалізації держав-
ної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» тощо [5, с. 16]. Загалом проведено понад 60 науково-практичних заходів 
(бібліотечні секції у рамках Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухом-
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линський у діалозі з сучасністю» (із 2007 р. їх організовано 15 у різних областях 
України), всеукраїнські конкурси «Шкільна бібліотека», всеукраїнські місячники 
шкільних бібліотек, конференції, семінари, вебінари, майстер-класи тощо), ство-
рено рубрику на вебпорталі ДНПБ «Бібліотека нової української школи» тощо.

Бібліотека плідно співпрацює з науковими установами, закладами освіти, 
Київською малою академією наук, бібліотеками, Педагогічним музеєм України, 
громадськими організаціями (Всеукраїнською асоціацією Василя Сухомлинсько-
го, Українською бібліотечною асоціацією) та ін. [1, с. 11]. На її базі проходить пе-
реддипломна та виробнича практика студентів університетів.

Засідання правління Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського, 2017 р.

Зважаючи на інтеграцію української освіти у світовий та європейський освіт-
ньо-науковий простір, важливим напрямом інноваційної діяльності бібліотеки є 
міжнародне співробітництво із зарубіжними освітніми, науковими установами, 
бібліотеками та громадськими організаціями: за підтримки програми ЄС Ераз-
мус+ Жан Моне створено Пункт європейської інформації [9, с. 121]; здійсню-
ється інформаційний обмін з редакцією австралійського електронного видання 
«Translations, Articles and News» (розділ «Sukhomlinsky News») задля популяриза-
ції спадщини видатного педагога В.О. Сухомлинського тощо. Продовжується між-
народний книгообмін. До «Європейської цифрової бібліотеки» передано метадані 
12 оцифрованих видань з фонду ДНПБ з питань педагогіки, психології, які станов-
лять національне надбання. Розміщено інформацію про ДНПБ і мережу шкільних 
бібліотек України на бібліотечній мапі світу, створеній міжнародною організацією 
IFLA. Працівники бібліотеки беруть активну участь у діяльності міжнародних то-
вариств, науково-практичних заходах зарубіжних країн, зросла міжнародна мо-
більність її співробітників.



402

Китайські освітяни в читальному залі Фонду В.О. Сухомлинського, 2019 р.

Розширилось інформування суспільства про діяльність ДНПБ на її вебпор-
талі (http://dnpb.gov.ua/ua/), сайтах НАПН України (http://naps.gov.ua/) й Укра-
їнської бібліотечної асоціації (https://ula.org.ua/), сторінці бібліотеки в соціальній 
мережі Facebook (https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua), у ЗМІ. Вчені бібліотеки 
здійснюють експертну діяльність у різних комісіях НАПН України, МОН України, 
Мінкультури України. Популяризації бібліотеки сприяли також акції дарування 
книг, флешмоби тощо [1, с. 11].

Серед здобутків — відкриття з нагоди 20-річчя від дня заснування ДНПБ му-
зейної експозиції «ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України: іс-
торія і сучасність», що є основою для проведення екскурсій у бібліотеці та сприяє 
популяризації не лише її роботи, а й діяльності НАПН України [1, с. 10; 11, с. 57].

Урочисте відзначення 100-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського  
та відкриття музейної експозиції, 2018 р.

Нині пріоритетними напрямами діяльності ДНПБ є: проведення фундамен-
тальних і прикладних наукових досліджень з питань галузевого бібліотекознав-
ства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогіч-
ного джерелознавства й біографістики, історії освіти; науково-інформаційне 
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забезпечення розвитку освіти; формування системи інформаційних ресурсів біблі-
отеки; координування й науково-методичне забезпечення функціонування мережі 
освітянських бібліотек МОН України та НАПН України; розвиток соціокультур-
ної діяльності; міжнародне співробітництво [9, с. 121; 10, с. 6].

Зважаючи на виклики сьогодення, входження нашої держави до світового та 
європейського просторів, відповідно до розробленої Стратегії розвитку Держав-
ної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського на 2017-
2026 роки діяльність ДНПБ спрямована на вдосконалення науково-інформаційного 
та бібліотечно-інформаційного супроводу освіти за допомогою побудови інновацій-
ної моделі наукової бібліотеки, яка здатна ефективно забезпечувати сучасні потре-
би користувачів, володіє потужними базами даних, надає вільний доступ до світових 
інформаційних мереж і банків даних на основі широкого використання інформацій-
но-комунікаційних технологій, орієнтації на інтеграцію внутрішніх і зовнішніх ін-
формаційних ресурсів для сприяння інформатизації й інтелектуалізації суспільства 
[1, с. 11-12]. Інтенсифікація цифровізації бібліотеки як наукової установи підвищить 
її конкурентоспроможність, забезпечить позитивний імідж в Україні та за її меж-
ами, особливо в складних для України умовах світової пандемії COVID-19 та війни, 
віроломно розв’язаної Російською Федерацією проти Української держави.
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website: https://dnpb.gov.ua/ua/
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Р О З Д І Л   2 1 . 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й   Н А У К О В О -
М Е Т О Д И Ч Н И Й   Ц Е Н Т Р   П Р А К Т И Ч Н О Ї 
П С И Х О Л О Г І Ї   І   С О Ц І А Л Ь Н О Ї   Р О Б О Т И

7 серпня 1998 р. спільним наказом Міністер-
ства освіти України та Академії педагогічних наук 
України (з 2010 р. — Національна академія педа-
гогічних наук України) створено Український на-
уково-методичний центр практичної психології і 
соціальної роботи як головну організацію психоло-
гічної служби, що здійснює методичне керівництво 
психологічною службою системи освіти. В березні 
2011 р. МОН України вийшло із складу засновни-
ків центру, і його одноосібним засновником стала 
НАПН України. З дня заснування центр очолює 
Віталій Григорович Панок, член-кореспондент 
НАПН України, доктор психологічних наук, про-
фесор.

У 2002 р. до структури центру введено Цен-
тральну психолого-медико-педагогічну консуль-
тацію. Сьогодні функціонують 2 лабораторії: 
прикладної психології освіти та психологічного 
супроводу дітей з особливими освітніми потреба-
ми. У складі лабораторій 3 доктори і 11 кандидатів 
наук плідно працюють над реалізацією досліджень: «Науково-методичні основи 
психологічного супроводу реформування освіти в діяльності психологічної служ-
би», «Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції» [7], «Науково-методичні 
засади створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти в діяльності 
працівників психологічної служби».

Відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України 
центр є єдиною установою, яка визначає стратегію, зміст і напрями науково-мето-
дичного забезпечення професійної діяльності працівників психологічної служби 
системи освіти.

Нині центр — одна з провідних державних наукових установ, яка виконує 
такі завдання:

— науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти 
України, визначення напрямів і пріоритетів її розвитку;

— обґрунтування теоретико-методологічних засад становлення і розвитку 
практичної психології і соціальної педагогіки в Україні;

Віталій Панок, директор 
УНМЦ практичної психології і 

соціальної роботи
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— здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, реалізація 
завдань державних цільових програм на замовлення органів державної вла-
ди, установ і закладів системи освіти, інших організацій;

— участь у розробленні концепцій, програм розвитку освіти, проведенні на-
укової експертизи державних рішень, постанов, документів, прогнозування 
їх соціально-психологічних і політико-психологічних результатів, підготов-
ка рекомендацій щодо застосування результатів проведених досліджень в 
освітній та суспільній практиці.

Науковий колектив УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2020 р.

Науковий колектив центру бере активну участь у формуванні нової освітньої 
політики України. За роки існування переважно ним створено усю чинну норма-
тивну базу діяльності психологічної служби системи освіти. Розроблено Страте-
гію розвитку психологічної служби системи освіти та Концепцію психологічно-
го супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби, підготовлено 
пропозиції до Закону України «Про освіту», Державної національної програми 
«Освіта» («Україна ХХІ ст.»), Національної доктрини розвитку освіти, Концеп-
ції Нової української школи, Стратегії розвитку НАПН України на 2016-2022 рр. 
Підготовлено проєкти нормативно-правових документів у галузі освіти — наказів 
і листів МОН України, проєктів рішень Верховної Ради України і Кабінету Міні-
стрів України.

Виконані в центрі дослідження мають вагоме практичне значення. Серед них: 
«Наукові та організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності психоло-
гічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти»; 
«Теоретичні і методичні засади побудови змістовних та організаційно-функціо-
нальних моделей діяльності практичних психологів і соціальних педагогів»; «На-
уково-методичні засади розроблення та впровадження алгоритмів, циклограм, 
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діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи 
освіти» [1; 2]; «Вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності пси-
холого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціальної інтеграції дітей з 
особливими освітніми потребами»; «Науково-методичне забезпечення діяльності 
працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опини-
лись у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій». Наукові дослі-
дження центру завжди відповідали актуальним запитам освіти.

За грантової підтримки Національного фонду досліджень України викона-
но наукове дослідження за темою «Подолання наслідків пандемії COVID-19 у ді-
яльності психологічної служби системи освіти» (2020-2021 рр.). За результатами 
конкурсу прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які 
працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України, проведено до-
слідження за темою «Розвиток життєстійкості особистості підлітка в умовах інно-
ваційної освітньої діяльності» (2021 р.).

У ході виконання прикладних наукових досліджень та здійснення експе-
риментальної роботи упродовж останніх п’яти років наукові працівники центру 
розробили близько п’ятдесяти освітніх педагогічних і психологічних інновацій з 
розв’язання найбільш актуальних проблем освітньої сфери для працівників пси-
хологічної служби. Найвагоміші з них такі: орієнтовні циклограми діяльності 
практичного психолога та соціального педагога відповідно до специфіки закладів 
освіти різних типів [2]; діагностичні мінімуми для застосування до різних цільових 
груп за напрямами діяльності відповідно до циклограм; алгоритми діяльності пра-
цівників психологічної служби з актуальних проблем освітньої проблематики [1]; 
Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти в умовах децентраліза-
ції; Концепція психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності психологіч-
ної служби; моделі управління і науково-методичного забезпечення психологічної 
служби в умовах ОТГ; методики формування осередків громадянського суспіль-
ства на базі закладів освіти в умовах децентралізації, психолого-педагогічної оцін-
ки інтелектуального розвитку підлітків, психолого-педагогічного вивчення відхи-
лень в інтелектуальному розвитку дітей молодшого дошкільного віку [3]; програма 
підготовки батьків до керівництва поведінкою дітей з гіперактивним розладом та 
дефіцитом уваги на засадах поведінкової терапії; програма заочно-дистанційного 
навчання для педагогічних працівників «Методичне забезпечення освітньої діяль-
ності педагогічних кадрів в умовах інклюзивної освіти» [7].

За роки існування центр налагодив зв’язки і поглиблює співробітництво з 
міжнародними організаціями: Представництвом Організації Об’єднаних Націй в 
Україні, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Посольством Європейського Союзу 
(ЄС), Представництвом ОБСЄ в Україні, Представництвом Міжнародного медич-
ного корпусу (International Medical Corps), Представництвом Міжнародної орга-
нізації праці в Україні, Посольством Великої Британії в Україні, Данською радою у 
справах біженців в Україні, Міжнародною жіночою правозахисною громадською 
організацією «Ла Страда-Україна», ПАТ «САН ІнБев Україна», АТ «Філіп Мор-
ріс Україна» та ін.

Наукові працівники центру брали участь у реалізації низки міжнародних і 
державних програм та проєктів, найвагомішими з яких є:

• Програма профілактики СНІДу та наркоманії на 1999-2000 рр.;



408

• Національна програма «Діти України»;

• Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр.;

• Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги 
та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 рр.;

• Програма «Рівний-рівному»;

• Проєкт «Превентивна освіта і виховання дітей, учнівської та студентської 
молоді з профілактики ВІЛ/СНІДУ»;

• Проєкт «Вилучення дітей з найгірших форм праці та їхня соціально-психо-
логічна реабілітація (за програмою ІРЕС)»;

• розроблення нормативно-методичної бази діяльності центрів соціально-
психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи;

• Програма протидії торгівлі людьми;

• моніторинг ефективності проведення інформаційно-освітньої, соціально-
педагогічної та психологічної роботи з дітьми трудових мігрантів у закладах 
освіти усіх регіонів України;

• Проєкт «Забезпечення процедури відбору волонтерів і стюардів для об-
слуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 
м. Києві» тощо.

На запит соціально-психологічної практики науковим колективом центру 
розроблено і з 2010 р. здійснюється впровадження на всеукраїнському рівні інно-
ваційної інформаційної протиалкогольної програми для учнів 7-8 класів «Сімейна 
розмова». Кожного року у програмі беруть участь близько 30 тис. підлітків та їх 
батьків з багатьох областей України. Програма спрямована на виховання в учнів 
відповідального ставлення до власного здоров’я у співпраці з батьками, форму-
вання навичок протистояння соціальному впливу щодо вживання алкоголю, на-
лагодження довірливих стосунків між батьками та дітьми. Відповідно до методо-
логії проєктно-технологічного підходу центром щорічно здійснюється моніторинг 
упровадження програми, результати якого свідчать про високу ефективність «Сі-
мейної розмови».

Задля реалізації укладеного у 2019 р. Меморандуму про спільну діяльність та 
партнерство між УНМЦ практичної психології і соціальної роботи та Програмним 
офісом Форуму Служби громадського миру в України (forumZFD), Громадською 
службою миру Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ГО «Інститут миру і порозуміння» на-
уковими працівниками впродовж останніх років виконувались завдання міжнарод-
ного проєкту «Модель «Мирна школа» — новий шлях формування безпечніших, 
більш інклюзивних та дбайливих шкіл в Україні» та експерименту всеукраїнського 
рівня «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу 
шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 рр.

Вчені центру долучились до реалізації медико-соціальної дослідницької про-
грами «Українське лонгітюдне дослідження / Ukrainian Longitudinal Study», метою 
якої є моніторинг впливу різних факторів на здоров’я українських дітей впродовж 
життя з особливим фокусом на ризикованій поведінці щодо власного здоров’я.
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Міжнародна науково-практична конференція 
«Модель Мирна школа», Київ, 2019 р.

Публікації вчених УНМЦ практичної психології і соціальної роботи

Особливістю наукової діяльності центру є широке впровадження в освітню 
практику результатів досліджень. Найбільш вагомими результатами наукової і 
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впроваджувальної роботи є підручники для закладів вищої освіти, методичні та 
практичні посібники «Основи практичної психології», «Психологічна служба» 
[6], «Науково-методичні засади діяльності психологічної служби», «Психологіч-
на служба ВНЗ» [5], «Прикладна психологія» [4].

За кількістю завантажень робіт з Електронної бібліотеки НАПН України 
працівники центру посідають перші місця, зокрема вісім із них у рейтингу авторів 
за кількістю завантажень знаходяться серед перших двадцяти п’яти. Найбільшою 
популярністю у читачів користуються такі роботи центру: методичні рекомендації 
«Психологічний супровід інклюзивної освіти» — 40,6 тис. завантажень (10 місце 
у рейтингу ресурсів за кількістю завантажень), методичні рекомендації «Сучасні 
технології збереження здоров’я учнів: кращий досвід» — 26,0 тис. (18 місце у рей-
тингу), підручник «Психологічна служба» — 25, 2 тис. (20 місце у рейтингу).

Особливе значення у роботі центру надається щорічному здійсненню всеу-
країнських моніторингів розвитку психологічної служби системи освіти, ставлен-
ня учасників освітнього процесу до проблем збереження психічного і фізичного 
здоров’я, протиправної поведінки підлітків, надання допомоги внутрішньо пере-
селеним особам, дітям і сім’ям учасників АТО/ООС та ін. Вивчаються питання ді-
яльності працівників служби в умовах об’єднаних територіальних громад.

Важливим аспектом роботи центру є активна міжсекторальна та міжвідом-
ча взаємодія із спеціалістами психологічних служб, відомств та організацій: МОН 
України, Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО/ООС, Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України, обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти.

Діяльність вчених центру відзначена державними та відомчими нагородами 
за високі досягнення в професійній діяльності та сприяння розвитку психологіч-
ної служби. Інноваційні розробки центру відзначено дев’ятьма медалями міжна-
родних виставок, почесним званням «Національне визнання наукових досягнень» 
Міжнародної спеціалізованої виставки «Інноватика в сучасній освіті — 2018».

У контексті докорінного реформування вітчизняної сфери освіти науковим 
колективом центру визначені такі перспективні завдання: забезпечення психо-
логізації освітніх реформ шляхом запровадження методології дитиноцентризму 
в практику освітнього процесу; здійснення методичного супроводу спеціалістів 
психологічної служби; участь у реалізації всеукраїнських проєктів з найбільш ак-
туальних питань освітньої галузі (психологічна і соціально-педагогічна допомога 
сім’ям, що знаходяться у складних життєвих обставинах, особливо через війну, 
розв’язану Російською Федерацією проти України, профілактика девіантної пове-
дінки учнів, адаптація першокласників і т.п.); визначення шляхів і методів забезпе-
чення діяльності психологів та інших спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів.

Юридична адреса: бульвар Т. Шевченка, 27-А, м. Київ, 01032,
фактична адреса: пров. Віто-Литовський, 98-а, м. Київ, Україна, 03045.

Тел.: (044) 252-70-11
website: psyua.com.ua

е-mail: UCAP@ukr.net
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ДІЙСНІ ЧЛЕНИ (АКАДЕМІКИ) НАПН УКРАЇНИ

1. Андрущенко Віктор Петрович
2. Авдієвський Анатолій Тимофійович 16.08.1933 — 24.03.2016
3. Арват Федір Степанович 18.04.1928 — 02.11.1999
4. Артемчук Галік Ісакович 03.09.1938 — 01.07.2017
5. Баженов Віктор Андрійович 12.07.1941 — 18.05.2021
6. Бех Іван Дмитрович
7. Биков Валерій Юхимович
8. Бібік Надія Михайлівна
9. Богуш Алла Михайлівна
10. Бондар Віталій Іванович
11. Бондар Володимир Іванович 22.01.1936 — 28.03.2021
12. Бондаренко Олександр Федорович
13. Будак Валерій Дмитрович
14. Бурда Михайло Іванович
15. Бурлачук Леонід Фокович
16. Вашуленко Микола Самійлович
17. Гончаренко Семен Устимович 09.06.1928 — 07.04.2013
18. Гончарук Євген Гнатович 07.01.1930 — 19.04.2004
19. Грищенко Арнольд Панасович 23.09.1936 — 19.12.2006
20. Грищенко Іван Михайлович
21. Губерський Леонід Васильович
22. Гуревич Роман Семенович
23. Гуржій Андрій Миколайович
24. Дмитриченко Микола Федорович
25. Довгий Станіслав Олексійович
26. Євтух Микола Борисович 26.06.1938 — 15.06.2022
27. Жалдак Мирослав Іванович 15.08.1937 — 26.02.2021
28. Загірняк Михайло Васильович
29. Зайчук Валентин Олександрович
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30. Закусило Олег Каленикович
31. Засенко В’ячеслав Васильович
32. Захаренко Олександр Антонович 02.02.1937 — 30.04.2002
33. Згуровський Михайло Захарович
34. Зіньковський Юрій Францевич
35. Зязюн Іван Андрійович 03.03.1938 — 28.08.2014
36. Ільченко Віра Романівна
37. Каніщенко Леонід Олексійович
38. Карамушка Людмила Миколаївна
39. Киричук Олександр Васильович 07.06.1929 — 02.02.2016
40. Ківалов Сергій Васильович
41. Кононенко Віталій Іванович
42. Коцур Віктор Петрович
43. Кравець Володимир Петрович
44. Кремень Василь Григорович
45. Кузнєцов Юрій Борисович
46. Кузь Володимир Григорович 28.07.1938 — 10.10.2018
47. Курило Віталій Семенович
48. Луговий Володимир Іларіонович
49. Ляшенко Олександр Іванович
50. Мадзігон Василь Миколайович
51. Мазаракі Анатолій Антонович
52. Мазуркевич Олександр Романович 09.09.1913 — 10.10.1995
53. Максименко Сергій Дмитрович
54. Мартинюк Михайло Тадейович
55. Мацько Любов Іванівна
56. Мельниченко Володимир Юхимович
57. Мокін Борис Іванович
58. Моляко Валентин Олексійович
59. Мороз Олексій Григорович 14.01.1940 — 03.02.2010
60. Мотренко Тимофій Валентинович
61. Ничкало Нелля Григорівна
62. Ніколаєнко Станіслав Миколайович
63. Носко Микола Олексійович
64. Огнев’юк Віктор Олександрович
65. Олійник Віктор Васильович
66. Олійник Ярослав Богданович 14.12.1952 — 05.10.2020
67. Павленко Анатолій Федорович 11.01.1940 — 02.12.2016
68. Пащенко Володимир Олександрович 14.08.1947 — 19.04.2010
69. Прісняков Володимир Федорович 18.06.1937 — 27.11.2009
70. Прокопенко Іван Федорович 10.06.1936 — 29.06.2021
71. Радкевич Валентина Олександрівна
72. Рафальський Олег Олексійович
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73. Роменець Володимир Андрійович 20.05.1926 — 03.08.1998
74. Савченко Олександра Яківна 08.05.1942 — 06.11.2020
75. Саух Петро Юрійович
76. Синьов Віктор Миколайович
77. Сисоєва Світлана Олександрівна
78. Скок Володимир Іванович 04.06.1932 — 30.12.2003
79. Скопенко Віктор Васильович 18.12.1935 — 05.07.2010
80. Слюсаренко Анатолій Гнатович
81. Смульсон Марина Лазарівна
82. Стельмахович Мирослав Гнатович 25.06.1934 — 23.04.1998
83. Сухомлинська Ольга Василівна
84. Таланчук Петро Михайлович
85. Титаренко Тетяна Михайлівна
86. Толстоухов Анатолій Володимирович
87. Топузов Олег Михайлович
88. Третяк Олег Васильович
89. Філіпчук Георгій Георгійович
90. Фоменко Михайло Володимирович 12.03.1934 — 30.05.2014
91. Хропко Петро Панасович 15.03.1928 — 08.01.2003
92. Цехмістр Ярослав Володимирович
93. Чебикін Олексій Якович
94. Чепелєва Наталія Василівна
95. Шевченко Галина Павлівна
96. Шкіль Микола Іванович 13.12.1932 — 14.11.2015
97. Шут Микола Іванович
98. Ярмаченко Микола Дмитрович 06.09.1928 — 24.05.2010
99. Ярошенко Ольга Григорівна
100. Яценко Тамара Семенівна

ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ НАПН УКРАЇНИ

1. Анненков Віктор Петрович
2. Арцишевський Роман Антонович 09.07.1946 — 28.01.2017
3. Бакіров Віль Савбанович
4. Балабанов Костянтин Васильович
5. Балл Георгій Олексійович 24.05.1936 — 23.12.2016
6. Балух Василь Олексійович
7. Березівська Лариса Дмитрівна
8. Берзінь Валерій Іванович 28.03.1943 — 06.04.2019
9. Биць Юрій Вікторович 15.05.1938 — 24.07.2008
10. Білоус Дмитро Григорович 24.04.1920 — 14.10.2004
11. Біляєв Олександр Михайлович 27.02.1925 — 27.03.2006



415

12. Бобало Юрій Ярославович
13. Бобрик Іван Іванович 06.10.1925 — 14.06.2011
14. Богданов Ігор Тимофійович
15. Боєчко Федір Федорович
16. Бойко Алла Микитівна
17. Бойчук Юрій Дмитрович
18. Бондаренко Віктор Дмитрович
19. Боришевський Мирослав Йосипович 28.07.1934 — 26.04.2014
20. Бородієнко Олександра Володимирівна
21. Бугай Юрій Миколайович 27.12.1947 — 22.05.2003
22. Бутенко Володимир Григорович
23. Буяк Богдан Богданович
24. Ващенко Костянтин Олександрович
25. Верлань Анатолій Федорович 28.01.1934 — 20.02.2022
26. Вільчковський Едуард Станіславович
27. Волков Олег Ігоревич
28. Волошина Ніла Йосипівна 02.01.1940 — 15.06.2010
29. Воробієнко Петро Петрович
30. Гнатенко Петро Іванович
31. Голобородько Євдокія Петрівна
32. Голуб Володимир Володимирович 09.01.1946 — 08.10.2020
33. Голубенко Олександр Леонідович
34. Горобець Юрій Іванович 01.06.1947 — 01.03.2021
35. Гриньова Марина Вікторівна
36. Гузик Микола Петрович 03.11.1941 — 10.11.2021
37. Данилюк Іван Васильович
38. Демиденко Василь Купріянович 15.03.1929 — 20.12.2004
39. Дічек Наталія Петрівна
40. Доброскок Ірина Іванівна
41. Євдокимов Віктор Іванович
42. Ільїн Володимир Васильович
43. Калашнікова Світлана Андріївна
44. Камишин Володимир Вікторович
45. Камінецький Ярослав Григорович 28.07.1941 — 13.09.2019
46. Капелюшний Валерій Петрович
47. Квєтний Роман Наумович
48. Козяр Михайло Миколайович
49. Кокун Олег Матвійович
50. Колібабчук Володимир Захарович 05.05.1936 — 27.07.2010
51. Колупаєва Алла Анатоліївна
52. Коляденко Володимир Григорович 05.07.1935 — 17.10.2013
53. Кондратьєв Ярослав Юрійович 15.07.1948 — 26.04.2005
54. Костицький Михайло Васильович
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55. Коцан Ігор Ярославович
56. Кузьмінський Анатолій Іванович
57. Култаєва Марія Дмитрівна
58. Курок Віра Панасівна
59. Кушерець Василь Іванович
60. Лозова Валентина Іванівна
61. Локшина Олена Ігорівна
62. Лосюк Петро Васильович 04.03.1936 — 09.02.2020
63. Лук’яненко Дмитро Григорович
64. Лук’янова Лариса Борисівна
65. Малахов Валерій Павлович
66. Мальований Юрій Іванович
67. Мартинова Раїса Юріївна
68. Матвієнко Ольга Василівна
69. Морзе Наталія Вікторівна
70. Москаленко Віталій Федорович
71. Найдьонова Любов Антонівна
72. Нестеренко Ганна Дмитрівна 17.12.1924 — 11.09.2014
73. Нісімчук Андрій Сергійович 11.12.1941 — 31.08.2013
74. Носенко Елеонора Львівна
75. Олексієнко Борис Миколайович
76. Падалка Олег Семенович
77. Панок Віталій Григорович
78. Пархоменко Володимир Дмитрович 16.12.1933 — 26.06.2022
79. Піроженко Тамара Олександрівна
80. Пішак Василь Павлович
81. Побірченко Наталія Семенівна
82. Поважний Станіслав Федорович 21.01.1938 — 02.08.2014
83. Пометун Олена Іванівна
84. Пономаренко Володимир Степанович
85. Постовойтов Євген Павлович 03.04.1946 — 06.10.2003
86. Пушкарьова Тамара Олексіївна
87. Романовський Олександр Георгійович
88. Рудавський Юрій Кирилович 10.04.1947 — 22.02.2007
89. Савченко Сергій Вікторович 04.09.1958 — 19.04.2021
90. Сидоренко Віктор Костянтинович 27.02.1951 — 16.11.2013
91. Сидоренко Михайло Михайлович 23.03.1950 — 12.10.2003
92. Сидоренко Олександр Леонідович
93. Сидякін В’ячеслав Григорович 08.03.1936 — 01.12.2005
94. Сідак Володимир Степанович 03.02.1938 — 06.12.2019
95. Скворцова Світлана Олексіївна
96. Скиба Микола Єгорович
97. Скульський Роман Павлович 22.11.1935 — 17.07.2004
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98. Слюсаревський Микола Миколайович
99. Соботович Євгенія Федорівна 30.03.1935 — 25.01.2007
100. Сологуб Анатолій Іванович
101. Сотська Галина Іванівна
102. Соф’янц Едуард Матвійович 27.07.1938 — 12.12.2019
103. Співаковський Олександр Володимирович
104. Спірін Олег Михайлович
105. Степко Михайло Филимонович 24.01.1945 — 28.05.2020
106. Ступарик Богдан Михайлович 07.03.1940 — 19.10.2002
107. Суліма Євген Миколайович
108. Татенко Віталій Олександрович
109. Терещук Григорій Васильович
110. Ткаченко Василь Миколайович
111. Трофімов Юрій Леонідович 22.08.1944 — 31.07.2007
112. Троцко Ганна Володимирівна
113. Тугай Анатолій Михайлович 24.03.1938 — 22.04.2016
114. Удод Олександр Андрійович
115. Хайруліна Василина Миколаївна
116. Чайченко Геннадій Михайлович 18.03.1936 — 28.09.1998
117. Чалий Олександр Васильович
118. Чембержі Михайло Іванович 15.07.1944 — 05.03.2018
119. Чепелєв Василь Іванович 25.12.1918 — 24.11.2000
120. Черваньов Дмитро Миколайович 08.01.1938 — 11.04.2013
121. Шевцов Андрій Гаррієвич
122. Шевчук Віктор Григорович
123. Шищенко Петро Григорович
124. Шоробура Інна Михайлівна
125. Щербак Ольга Іванівна
126. Явоненко Олександр Федотович 04.12.1939 — 15.05.2009

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ НАПН УКРАЇНИ

1. Баликбаєв Такір Оспанович (Казахстан)
2. Беднарчик Хенрік (Польща)
3. Вентер Дьордь (Угорщина)
4. Вільш Йоланта (Польща)
5. Девідсон Ден Едвард (США)
6. Де Груф Ян (Бельгія)
7. Джу Дзін (Китай)
8. Квятковський Стефан Міхал (Польща)
9. Кіпа Альберт Вадимович (США)
10. Коженьовський Лєшек Фрідерік (Польща)
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11. Лащик Ян (Польща)
12. Левовіцький Тадеуш (Польща)
13. Лєна П’єр Жан (Франція)
14. Молчанов Михайло Олександрович (Канада)
15. Надь Янош (Угорщина)
16. Нікіторовіч Єжи (Польща)
17. Огродська-Мазур Ева (Польща)
18. Перлін Джордж (Канада)
19. Петришин Уолтер Роман (Канада)
20. Прітц Альфред (Австрія)
21. Сліва Міхал (Польща)
22. Смірнов Ігор Павлович (РФ)
23. Трач Роман Станіславович (США)
24. Чапка Мірослав (Польща)
25. Шльосек Франтішек (Польща)

ПОЧЕСНІ АКАДЕМІКИ НАПН УКРАЇНИ

1. Аржевітін Станіслав Михайлович
2. Бар’яхтар Віктор Григорович 09.08.1930 — 25.08.2020
3. Березняк Євген Степанович 25.02.1914 — 23.11.2013
4. Бєліков Сергій Борисович
5. Большаков Володимир Іванович
6. Бугайов Олександр Іванович 05.12.1923 — 18.04.2009
7. Буринська Ніна Миколаївна 09.12.1927 — 03.02.2017
8. Вадзюк Степен Нестерович
9. Васянович Григорій Петрович
10. Дубасенюк Олександра Антонівна
11. Жадько Віктор Олексійович
12. Імас Євгеній Вікторович
13. Крутов Василь Васильович
14. Куліков Петро Мусійович
15. Курило Володимир Михайлович
16. Маслов Валентин Іванович
17. Машбиць Юхим Ізраїлевич 19.06.1929 — 30.10.2009
18. Морозов Олександр Михайлович
19. Нікуліна Алла Степанівна
20. Патон Борис Євгенович 27.11.1918 — 19.08.2020
21. Півняк Геннадій Григорович
22. Пішак Василь Павлович
23. Плахотник Василь Макарович
24. Походенко Віталій Дмитрович
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25. Пшінько Олександр Миколайович
26. Радзіховський Анатолій Павлович
27. Романовський Олександр Олексійович
28. Саннікова Ольга Павлівна
29. Сиротенко Анатолій Йосипович 01.05.1935 — 16.09.2009
30. Сікорський Петро Іванович
31. Скрипнюк Олександр Васильович
32. Скрипченко Олександр Васильович 13.12.1921 — 13.05.2008
33. Товажнянський Леонід Леонідович
34. Хорошковська Ольга Назарівна
35. Шеремет Марія Купріянівна

ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ НАПН УКРАЇНИ

1. Гунцінгер Морітц (Німеччина)
2. Де Олівейра Умберто Нуно Лопес Мендес (По-

тругалія)
3. Де Соуза Лара Антоніу Да Коста Де Альбукер-

ке (Португалія)
4. Сліверський Богуслав (Польща)
5. Вятровські Зигмунт (Польща)
6. Качор Станіслав (Польща) 19.09.1924 — 12.11.2014
7. Куніковські Єжи (Польща)
8. Бенніх-Бьоркман Лі (Швеція)
9. Нємєц Єжи (Польща)
10. Огаренко Віктор Миколайович
11. Палтишев Микола Миколайович 10.10.1946 — 05.09.2021
12. Оті-Боатенг Пеггі Ефуа (Зімбабве)
13. Пшенічка Пауль Францович
14. Стариков Ілля Мойсейович 03.08.1934 — 01.02.2022
15. Санделл Террі (Велика Британія)
16. Шаталов Віктор Федорович 01.05.1927 — 20.11.2020
17. Шепотько Віктор Пантелійович 03.09.1935 — 13.01.2013
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