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Співпраця НАПН України з органами державної влади, установами, організаціями
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Звіт Національної академії педагогічних наук України про стан використання
коштів на наукову і науково-технічну діяльність та отримані результати за 2020 р.
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Реформування НАПН України
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У сфері освіти України функціонують:
33 тис. закладів

понад 8 млн здобувачів освіти
1,3 млн освітян
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ:
• Інститут педагогіки
• Інститут психології імені Г.С. Костюка
• Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
• Інститут проблем виховання
• Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
• Інститут соціальної та політичної психології

•
•
•
•
•
•
•

Інститут вищої освіти
Інститут цифровізації освіти
Інститут професійної освіти
Інститут обдарованої дитини
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
Державна науково-педагогічна бібліотека
України імені В.О. Сухомлинського 14
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Кадровий потенціал НАПН України:
наукові працівники
Загальна чисельність наукових працівників
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За основним місцем роботи
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611 особи

100

Усього

381
299
222

222
148

164

у т.ч. за
основним
місцем роботи

0

віком до 35 років

віком понад 60 років

10,3%

25,6%

доктори
наук

кандидати
без
наук
наукового
ступеня

науково-педагогічні працівники
Загальна чисельність науково-педагогічних і
педагогічних працівників
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67

43
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у т.ч. за
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місцем роботи

0

віком до 35 років

віком понад 60 років

5,6 %

27,5 %
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доктори
наук

кандидати
наук

без
наукового
ступеня
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Кадровий потенціал НАПН України:
дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України

71

дійсних членів (академіків)

85

членів-кореспондентів

36

іноземних членів

31

почесних академіків

71,2%

© НАПН України

Частка членів
(академіків та членівкореспондентів)
НАПН України,
які представляють
зовнішні заклади
освіти і наукові
установи України
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Вічна пам’ять…
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Проєкти наукових досліджень для підтримки молодих
вчених НАПН України, які виконувалися у 2021 році
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Премія Президента України для молодих вчених
Наукова робота «Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах
гібридної війни»
ДВОРНИК Марина Сергіївна - кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України;
МИРОНЧАК Катерина Володимирівна - кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

© НАПН України

19

Державна іменна стипендія найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції
Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні
Номінація «Стипендія імені Юрія Поправки»
МИРОНЧАК Катерина Володимирівна, кандидат
психологічних наук, старший науковий співробітник
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
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Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук
Наукова робота «Оптимізація психічного стану
наркозалежних засобами музичного впливу»
ЛИТВИНЧУК Леся Михайлівна, доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник Інституту психології імені
Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
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Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
ГОРОШКІН Ігор Олександрович
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
відділу навчання іноземних мов
Інституту педагогіки НАПН України

СТЕПУРА Євгеній Вікторович
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
лабораторії методології і теорії
психології Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України
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Виконання наукових досліджень та науково-технічних
(експериментальних) розробок
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З них завершено

23

Друковані та електронні видання НАПН України
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Виконання вченими НАПН України конкурсних проєктів
на грантовій основі Національного фонду досліджень України

«Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину»
«Постковідна
соціально-психологічна
реабілітація учасників
освітнього процесу в
діяльності працівників
психологічної служби»
Український науковометодичний центр
практичної психології і
соціальної роботи

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України

«Подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності
психологічної служби системи освіти»
Український науково-методичний центр практичної психології і
соціальної роботи

«Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і
професійному розвитку вчителів»
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
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Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України
12 дійсних членів (академіків)
Академік-секретар Відділення

СИСОЄВА Світлана Олександрівна

18 членів-кореспондентів

доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України

5

іноземних членів

2

почесний академік

Інститут педагогіки
undip.org.ua
Інститут проблем
виховання
ipv.org.ua
Державна науковопедагогічна бібліотека
України імені
В.О. Сухомлинського
dnpb.gov.ua
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Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України
15 дійсних членів (академіків)
Академік-секретар Відділення

МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович

17 членів-кореспондентів

доктор психологічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України

6

іноземних членів

7

почесних академіків

Інститут психології
імені Г.С. Костюка
psychology-naes-ua.institute
Інститут спеціальної
педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка
ispukr.org.ua
Інститут соціальної та
політичної психології
ispp.org.ua

Український науковометодичний центр практичної
психології і соціальної роботи
psyua.com.ua
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Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України
15 дійсних членів (академіків)
Академік-секретар Відділення

ЛЯШЕНКО Олександр Іванович

18 членів-кореспондентів

доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України

3

іноземних члени

4

почесних академіки

Інститут
педагогіки
undip.org.ua
Інститут
цифровізації
освіти
iitlt.gov.ua
Інститут
обдарованої
дитини
iod.gov.ua
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Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України
12 дійсних членів (академіків)
Академік-секретар Відділення

НИЧКАЛО Нелля Григорівна

16 членів-кореспондентів

доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України

10 іноземних членів
7

почесних академіків

Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
ipood.com.ua
Інститут професійної
освіти
ivet.edu.ua
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Відділення вищої освіти НАПН України
17 дійсних членів (академіків)
Академік-секретар Відділення

САУХ Петро Юрійович

16 членів-кореспондентів

доктор філософських наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України

12 іноземних членів
11 почесних академіків

Інститут вищої освіти
ihed.org.ua

ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»
umo.edu.ua
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30

Експериментальна діяльність НАПН України
Кількість закладів освіти, в яких провадилася
експериментальна діяльність
1,2 тис. закладів освіти
Кількість закладів освіти, які затверджено
наказами МОН України
698 закладів освіти
Кількість всеукраїнських експериментів
під керівництвом вчених НАПН України
22 всеукраїнських експериментів
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Електронна бібліотека НАПН України (lib.iitta.gov.ua)
Кількість внесених публікацій

понад 26 тис. одиниць
Загальна кількість завантажень

понад 8,8 млн разів
Кількість користувачів впродовж звітного року

48 тис. осіб

© НАПН України
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Публікаційна активність і ефективність вчених НАПН України
Кількість публікацій у виданнях, що індексуються у
базах даних Scopus та/або WoS у 2021 р.

майже 400 статей
Збільшення кількості публікації, порівняно з 2018 р.

у 4,9 разу
Кількість вчених, які мають зазначені вище
публікації у 2021 р.

394 особи
Збільшення частки вчених, які мають зазначені
вище публікації, порівняно з 2018 р.

у 6,6 разу
Кількість публікацій вчених підвідомчих установ
НАПН України англійською та іншими іноземними
мовами

понад 600 одиниць
© НАПН України

Частка вчених підвідомчих установ НАПН
України мають цифрові ідентифікатори
ORCID iD
90 %
33

Наукові друковані та електронні періодичні видання, засновниками
(співзасновниками) яких є НАПН України та її підвідомчі установи
Кількість наукових періодичних
видань НАПН України

44 видання
Внесено до Переліку наукових
фахових видань України

32 видання
Частка друкованих видань, які
мають власні вебсайти

94%

doi

Частка видань, які присвоюють
своїм статтям DOI

78%
Частка видань у відкритому
доступі (open access)

84%
© НАПН України
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Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання»
(Web of Science Core Collection)

© НАПН України
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Англомовний науковий журнал НАПН України
"Education: Modern Discourses"
emdnaes.org.ua
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Вісник Національної академії педагогічних наук України
visnyk.naps.gov.ua

© НАПН України
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Видання Національної академії педагогічних наук України 2021 р.
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Науково-експертна діяльність НАПН України
понад 130 законодавчих, нормативно-правових актів,
державних рішень і програм, освітніх інновацій та
інформаційно-аналітичних матеріалів
відгуки (опонування) на
близько 300 дисертацій (з них
35 % – на здобуття наукового
ступеня доктора наук) та
понад 230 авторефератів
дисертацій (з них 33 % –
на здобуття наукового ступеня
доктора наук)

близько 600 рукописів видавничої (наукової,
виробничо-практичної, навчальної та довідкової)
продукції (друкованих та
електронних видань) для
рекомендації їх до публікації
понад 340 одиниць
навчальної, навчальнометодичної літератури,
засобів навчання та
навчального обладнання
для закладів дошкільної,
початкової, середньої,
професійної (професійнотехнічної) освіти тощо для
надання грифів і свідоцтв
МОН України

© НАПН України

більше 170 провідних
вчених НАПН України
брали участь у
діяльності експертних,
акредитаційних,
робочих груп і комісій,
агентств, програмних
39
комітетів

Участь вчених НАПН України у міжнародних виставках з питань освіти
ХІІ Міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти»
(26-28 травня 2021 р., м. Київ)
ХІІІ Міжнародна виставка
«Інноватика в сучасній освіті»
(20-22 жовтня 2021 р., м. Київ)

XXХVІІІ Міжнародна спеціалізована виставка
«Освіта та кар’єра»
(12-13 листопада 2021 р., м. Київ)

© НАПН України

40

Науково-практичні масові заходи, організаторами яких є вчені НАПН України
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Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти та підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук
Кількість підвідомчих установ НАПН України,
які здійснюють підготовку

Галузі знань:
01 Освіта/Педагогіка

11 установ

05 Соціальні та поведінкові науки
23 Соціальна робота

15 акредитованих освітньо-наукових
програм (дві освітньо-наукові програми
Інституту вищої освіти НАПН України отримали
акредитацію з визначенням «Зразкова»)

28 Публічне управління та
адміністрування

© НАПН України
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Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:
постійно діючі спеціалізовані вчені ради
Кількість підвідомчих установ НАПН України, які здійснюють атестацію

10 установ
Кількість спеціалізованих вчених рад

14 рад
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Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:
разові спеціалізовані вчені ради
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Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології
Кількість тем дисертаційних досліджень, розглянутих Міжвідомчою радою
з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології у 2021 р.
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Підготовка на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти
Галузі знань, спеціальності
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
• 01 Освіта/Педагогіка
(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 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність)
• 28 Публічне управління та
адміністрування (281 Публічне
управління та адміністрування)
Інститут професійної освіти
• 01 Освіта/Педагогіка
(015 Професійна освіта)

46
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Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою

47
© НАПН України

Міжнародне наукове співробітництво НАПН України
участь у близько 40 міжнародних науково-освітніх
проєктах і програмах
наукова співпраця з 36 іноземними членами НАПН
України, які представляють 11 країн
науковими установами і закладами освіти у межах
33 угоди про співробітництво, укладених НАПН України
провадження експертної діяльності у рамках
50 міжнародних організацій
проведення понад 100 міжнародних науковопрактичних заходів спільно із зарубіжними партнерами
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Стратегія інтернаціоналізації НАПН України на 2021-2025 роки
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Цифровізація наукової діяльності НАПН України
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Науково-інформаційна діяльність НАПН України
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Загальні збори НАПН України
«Про діяльність НАПН України у 2020 році та завдання на 2021 рік»
9 квітня 2021 р.
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Загальні збори НАПН України
«Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку»
20 листопада 2021 р.
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Методологічний семінар НАПН України
«Актуальні проблеми психологічної протидії негативним
інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів»
8 квітня 2021 р.
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Методологічний семінар НАПН України
«Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти»
19 листопада 2021 р.
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Засідання Президії НАПН України
Кількість засідань Президії НАПН України

13 засідань
Планові

Позачергові

10 засідань

3 засідання

Розглянуті питання і прийняті постанови

понад 480 питань
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Фінансово-економічна діяльність НАПН України
Фінансування з державного бюджету в 2021 р.
•

фундаментальні дослідження

81,5 млн грн

•

прикладні дослідження

112,1 млн грн

•

підготовка наукових і науковопедагогічних кадрів

•

підвищення кваліфікації педагогічних
і керівних кадрів

35,4 млн грн

фінансова підтримка наукового
об’єкту, що становить національне
надбання

50,0 тис. грн

забезпечення доступу до науковотехнічної інформації та наукової
літератури на всіх видах носіїв

8,2 млн грн

утримання апарату Президії та
виплату довічної плати за звання
членам НАПН України

25,9 млн грн

•

•

•

%
Загальний фонд

7,5 млн грн

12,3
Спеціальний фонд

87,7
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди

Освіта дітей раннього та дошкільного віку

• Останнім часом посилилося суспільне усвідомлення, що освіта дітей раннього та дошкільного
віку є важливою первинною складовою безперервної освіти. Отже, її доступність та якість
будуть стійким пріоритетом державної освітньої політики, 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.
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди
Повна загальна середня освіта
Ця основна освітня ланка посідає місце базового складника в освітній системі. Вона охоплює три послідовні
рівні освіти (початкову, базову середню і профільну середню освіту), що відповідає Міжнародній стандартній
класифікації освіти, 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 проблем, 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, наявності особливих освітніх потреб та інших
ознак громадянина України.
• По-друге, це створення необхідних умов і мотивації вчителів до ефективної діяльності та професійного
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 інформаційнокомунікаційних технологій в освітній процес, його цифровізації. Зрештою повна загальна середня освіта
України має бути повноцінно включена в Європейський освітній простір, створення якого до 2025 р.
проголошено у 2017 р. Європейською Комісією.
© НАПН України
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди
Позашкільна освіта

• Ця освітня ланка має покращити надання додаткових освітніх послуг для дітей широкого
вікового діапазону на засадах неформальної та інформальної освіти. Водночас залишається
нерівномірним доступ до позашкільної освіти в містах і селах, використання онлайнінструментів дистанційного навчання. Важливим є розвиток позашкільної освіти в школах,
особливо сільських.
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 відповідальних громадян-патріотів, особливо на прикладі
захисників-героїв України, що сприятиме розвитку громадянського суспільства, гуртуванню
української нації, підвищенню обороноздатності держави. Ця сфера також потребує
оновлення відповідного законодавства.
© НАПН України
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди
Професійна (професійно-технічна) освіта
Стратегічними цілями тут є формування цілісної системи професійної (професійно-технічної) освіти, об’єднаної
з фаховою передвищою освітою; забезпечення відповідності підготовки потребам ринку праці; підвищення
репутації та привабливості в суспільстві з огляду на створення умов для безперервного професійного розвитку
особистості; забезпечення підготовки висококваліфікованих робітників зі складних інтегрованих професій;
упровадження кращих європейських практик формування мережі потужних багаторівневих і багатопрофільних
закладів професійної освіти, їх гнучкої взаємодії зі стейкхолдерами, що актуально для ефективного
післявоєнного відновлення економіки; інтеграції у Європейський простір професійної освіти і підготовки.

Фахова передвища освіта
Ця новостворена освітня ланка, яка 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, розширення відповідної підготовки кваліфікованих
робітників.
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди
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,
розпорошення, дублювання, втрати ресурсної концентрованості, що зумовило відставання від університетської
освіти передових країн. З прийняттям Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки необхідно
передбачити науковий і методичний супровід її реалізації із застосуванням сучасних механізмів оцінювання
якості, обґрунтування оптимізації мережі закладів вищої освіти шляхом укрупнення, забезпечення подальшої
інтеграції в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір; розроблення
державної програми створення університетів світового класу в Україні.

Освіта дорослих
Стратегічне завдання створення цілісної й ефективної освіти дорослих в Україні як завершальної ланки в
системі безперервної освіти впродовж життя потребує створення соціально-економічних умов для діяльності
громадських формувань, центрів освіти дорослих, університетів третього віку, визнання результатів
неформальної та інформальної освіти і присвоєння відповідних кваліфікацій тощо. Важливо прискорити
прийняття Закону України «Про освіту дорослих».
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди
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
висококваліфікованими працівниками різних ланок і рівнів освіти, спеціальностей і предметів, територій,
міської і сільської місцевостей, умов для роботи і підвищення кваліфікації.

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 навчальні 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 простору України електронними освітніми ресурсами та засобами, подолання
«цифрової» нерівності.
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди
Інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти
В умовах розвитку інформаційного суспільства роль мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України, що об’єднує понад 15 тис. книгозбірень за провідної ролі Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В.О. Сухомлинського, як галузевого ресурсу зростатиме. Необхідно зосередити увагу на
упровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій у виробничі процеси та
обслуговування користувачів насамперед віддалених; розвитку інформаційного потенціалу вебпорталів і
сайтів освітянських бібліотек, зокрема їхніх англомовних версій; наданні доступу до зарубіжних повнотекстових
і реферативних науково-технічних, економічних та довідкових баз даних; створенні нормативно-правової бази
діяльності освітянських бібліотек; вивченні й упровадженні європейського та світового досвіду в практику
роботи освітянських бібліотек, розвитку міжнародного співробітництва.

Світова і європейська інтеграція освіти України
Має забезпечуватися передовсім через розширення участі в реалізації відповідних проєктів і програм
міжнародної співпраці насамперед програм ЄС: Еразмус+, «Горизонт Європа», всебічний розвиток
двостороннього партнерства.
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди
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.

Науковий і методичний супровід освіти
Освітня сфера, яка покликана підтримувати інноваційний тип прогресу, всебічно розкривати потенціал його
головного суб’єкта — високоосвіченої людини, сама потребує потужного наукового і методичного
забезпечення. Провідна й законодавчо визначена роль у цьому й надалі має зберігатися за Національною
академією педагогічних наук України за участі Національної й інших галузевих академій наук, наукових установ,
закладів вищої освіти, фахових об’єднань освітян.
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Умови функціонування освітньої сфери у воєнний і повоєнний періоди
Психологічні дослідження освітніх і суспільних процесів, розвитку особистості
З огляду на зосередження в НАПН України основних наукових установ психологічного 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 поведінки особистості, особливо в кризових ситуаціях, як зараз в умовах повномасштабної війни. Отже,
сьогодні вкрай необхідно: здійснювати ефективні психологічні дослідження, спрямовані на становлення
особистості в освіті, розроблення відповідних методів, технологій; формувати науково-методичні засади
розвитку психологічної культури усіх учасників освітнього процесу в умовах інноваційного типу прогресу,
утвердження інформаційного суспільства, поширення стресогенних ситуацій; провадити системний соціальнопсихологічний моніторинг суспільного сприйняття освітніх реформ і формувати їх конструктивне усвідомлення;
спрямовувати науковий психологічний потенціал на надання всебічної допомоги постраждалим від
широкомасштабної 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 спільнотних ідентичностей дітей і молоді в об’єднаних територіальних громадах
тощо.
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1

Забезпечити активну участь вчених НАПН України у відсічі російській агресії, координацію їх
діяльності, спрямовану на вирішення актуальних проблем наукового супроводу реалізації
державної освітньої політики у сфері освіти, розвитку 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 робочих 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 практикоорієнтований результат, актуальний для теперішнього використання.

4

Продовжити і розширити експертно-аналітичну діяльність щодо стану всіх рівнів і ланок
освіти, оперативну підготовку 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.
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5

Брати активну участь у процесах експертизи і опрацювання проєктів актів законодавства
щодо відновлення і розвитку сфери освіти і науки, інших ланок суспільного життя.

6

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

7

Завершити на загальних зборах НАПН України 24 травня 2022 р. виведення із складу академії
іноземних членів-громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не засудили акти
агресії проти України цих країн, шляхом виключення із складу академії, керуючись
відповідними нормами Статуту НАПН України.

8

Продовжити розвиток євроінтеграційної діяльності академії, її членів, наукових колективів
наукових установ. З цією метою: підвищити публікаційну активність і ефективність вчених
академії у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах;
збільшити кількість публікацій і наукових видань англійською мовою; розширити участь
наукових установ НАПН України у міжнародних проєктних та грантових конкурсних відборах
насамперед за програмами Еразмус + та «Горизонт Європа» на 2021-2027 рр.
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9

Продовжуючи реформування НАПН України, особливу увагу звернути на аналіз та
актуалізацію тематики наукових досліджень і розробок НАПН України з огляду на
недопущення дублювання та академічної доброчесності, посилення новизни, відповідності
назрілим практичним потребам розвитку освітньо-наукової сфери і суспільства в цілому,
скорочення термінів виконання, оптимізацію складу виконавців, співпрацю із споживачами
наукової продукції всіх форм власності України; удосконалення розподілу фінансування
наукових установ з урахуванням їх результативності та ефективності, забезпечення належного
внутрішнього контролю за організаційною та фінансово-господарською діяльністю.

10

У сучасних умовах необхідно значно активізувати комунікаційну діяльність академії,
інформування органів державної влади про значущі заходи НАПН України щодо посилення
стійкості українського суспільства у протидії російській агресії, зокрема антиукраїнській
пропаганді, відновлення та розвиток України, її освітньо-наукової сфери у воєнний і
післявоєнний періоди. Актуальним є створення в НАПН України спільно з МОН України
музейної експозиції, присвяченої розвитку і здобуткам освіти в Україні в добу незалежності.

11

У подальшій модернізації НАПН України необхідно зберегти, закріпити і максимально
розвинути її сильні сторони і переваги, які набуті за 30 років існування академії, а окремими
науковими установами за значно більший період, і які важливі для теорії і практики освіти,
інших суспільних сфер, формування конкурентоспроможної людини тепер і в перспективі.
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Зображення: Офіс Президента України (https://www.facebook.com/president.gov.ua)
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