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1) здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження 
та інноваційні розробки у сфері освіти, педагогіки та психології, 
бере участь у створенні наукових основ розвитку освіти з 
урахуванням науково-технічного та соціально-економічного 
прогресу суспільства, національно-культурних традицій, а 
також світових тенденцій розвитку та досвіду іноземних країн

2) надає наукову, методичну, консультативну 
підтримку відповідним органам державної 
влади з метою виконання завдань, визначених 
державними пріоритетами у сфері освіти

3) залучається до проведення незалежної наукової 
експертизи:
 проектів прогнозних та програмних документів, інших 
документів стратегічного планування, проектів законів, 
державних рішень і програм, освітніх інновацій, надає 
висновки, які є обов’язковими для розгляду органами 
державної влади та органами місцевого 
самоврядування під час прийняття відповідних рішень;

Закон України
«ПРО ОСВІТУ»

4) бере участь у розробленні методів навчання, стандартів 
освіти, типових освітніх програм, підручників

Стаття 75. Наукове і методичне забезпечення освіти
2. Національна академія педагогічних наук України є самоврядною науковою 

організацією у сфері освіти, заснованою на державній власності, яка:

5) здійснює розроблення та експериментальну 
перевірку інноваційних моделей освіти

6) провадить організаційні, координаційні 
та науково-методичні заходи щодо 
забезпечення практичної психології 
в освіті та соціальної педагогіки

7) здійснює психологічну експертизу 
стандартів освіти, типових освітніх 
програм, підручників, методичних 
матеріалів тощо

8) провадить освітню діяльність з підготовки і 
підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 
науково-педагогічних працівників освіти, 
пов’язану із здійсненням освітньої політики

9) здійснює іншу діяльність, пов’язану з науковим та методичним 
забезпеченням освіти, визначену законодавством та установчими 
документами Національної академії педагогічних наук України

 навчальної та методичної літератури (крім літератури для вищої 
освіти), за результатами якої надає висновки (рекомендації) щодо 
доцільності її використання в освітньому процесі, які є обов’язковими 
для розгляду органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування під час прийняття відповідних рішень © НАПН України 2



У сфері освіти України функціонують: 

33 тис. закладів

понад 8 млн здобувачів освіти

1,4 млн освітян
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1. Інститут педагогіки (1926 р.)
2. Інститут психології імені Г.С. Костюка 

(1945 р.)
3. Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна (1993 р.)
4. Інститут спеціальної педагогіки і 

психології імені Миколи Ярмаченка
(1993 р.)

5. Інститут соціальної та політичної 
психології (1996 р.)

6. Інститут проблем виховання (1996 р.)
7. Інститут вищої освіти (1999 р.)
8. Інститут інформаційних технологій і 

засобів навчання (1999 р.)
9. Інститут професійно-технічної освіти 

(2006 р.)
10. Інститут обдарованої дитини (2007 р.)
11. Український науково-методичний 

центр практичної психології і 
соціальної роботи (1998 р.)

12. Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В.О. Сухомлинського (1999 р.)

25 
років

Підвідомчі установи НАПН України, які здійснюють наукову діяльність за державні кошти 
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Дослідження і розробки, які виконувалися у НАПН України за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету в 2018-2019 рр.

82648,9

53615,3
74914,0

64611,3

Обсяг фінансування усього (тис. грн) 

◼ Фундаментальні дослідження
◼ Прикладні дослідження

2018 р. 2019 р. 

Середньооблікова чисельність штатних наукових 
працівників академії в еквіваленті повної зайнятості 

790 особи

докторів наук

171 особа
кандидатів наук (докторів філософії)

385 осіб

віком до 35 років

9,4%
віком понад 60 років

16,6%
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Частка членів (академіків та членів-кореспондентів)
НАПН України, які представляють зовнішні заклади 
освіти і наукові установи України
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Державна премія України в галузі освіти (2018 р.) 

Номінація «Дошкільна і позашкільна освіта» 
КОМПЛЕКСНА НАУКОВО-ПРИКЛАДНА РОБОТА «ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ 

«РАДІСТЬ РОЗВИТКУ» – ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ»
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ЛАДИВІР 
Світлана Олексіївна 

науковий кореспондент 
лабораторії психології 
дошкільника Інституту 

психології імені Г.С Костюка 
НАПН України, кандидат 

психологічних наук, 
старший науковий 

співробітник, заслужений 
працівник освіти України

ПІРОЖЕНКО 
Тамара Олександрівна

завідувач лабораторії 
психології дошкільника 

Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України, 
докторі психологічних наук, 

професор, член-
кореспондент НАПН 

України 

ХАРТМАН 
Олена Юріївна

старший науковий 
співробітник лабораторії 
психології дошкільника 

Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидатові 
психологічних наук
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За даною тематикою захищено 14 докторських 
та  32 кандидатських дисертацій.

Робота складається із 176 публікацій, серед 
яких: 22 монографії, 116 статей у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, 38 підручників, 
навчальних посібників, методичних та 
науково-популярних видань.

Державна премія України у галузі науки і техніки (2019 р.) 

ЖИТТЄВИЙ СВІТ І ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

СЛЮСАРЕВСЬКИЙ  Микола Миколайович – член-кореспондент НАПН 
України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 
директор Інституту
НАЙДЬОНОВА Любов Антонівна – член-кореспондент НАПН України, 
доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора Інституту
ТИТАРЕНКО Тетяна Михайлівна   – член-кореспондент НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник 
лабораторії соціальної психології особистості Інституту
ТАТЕНКО Віталій Олександрович – член-кореспондент НАПН України,  
доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник 
лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних 
досліджень Інституту
ГОРНОСТАЙ Павло Петрович – доктор психологічних наук, професор, 
головний науковий співробітник лабораторії психології малих груп і 
міжгрупових відносин Інституту
КОЧУБЕЙНИК Ольга Миколаївна – доктор психологічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 
психології політико-правових відносин Інституту
ЛАЗОРЕНКО Борис Петрович  – кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 
соціальної психології особистості Інституту
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Премія Президента України для молодих вчених 

Наукова робота «Хмарний сервіс COCALC як засіб формування професійних компетентностей 
вчителя математики» (2019 р.)
М.В. Попель, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих 
систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Наукова робота «Міграція сільської молоді до міста як 
соціально-психологічна проблема трансформаційного 
суспільства» (2018 р.)
І.Г. Губеладзе, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
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28 членів Ради молодих вчених НАПН 
України

2 робочих групи Європейської ради
аспірантів і молодих дослідників, 
де членами є вчені НАПН України

3 осіб отримують стипендію Кабінету 
Міністрів України для молодих 
вчених
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Конкурс проєктів наукових 
досліджень для підтримки 

молодих вчених НАПН 
України, виконання яких 

розпочато у 2020 році

1

2

3

4

5

6

7

Методичні засади формування умінь протидії насильству в учнівської молоді
Інститут проблем виховання НАПН України

Сучасні технології надання психологічної допомоги сім’ям, постраждалим 
у подоланні складних життєвих обставин
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Діагностика емоційних станів дітей з особливими освітніми потребами 
засобами біоімпедансометрії
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Науково-методичне забезпечення перевірки сформованості математичної, 
читацької та природничо-наукової грамотності учнів гімназії в контексті 
результатів міжнародного дослідження PISA
Інститут педагогіки НАПН України

Системно-статистичний аналіз якості освіти обдарованих учнів в Україні 
(за результатами PISA 2018)
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Новітні підходи до професійного самовдосконалення педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період 
підвищення кваліфікації
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Оцінювання ефективності діяльності університетів України у контексті метрик 
Європейської асоціації університетів
Інститут вищої освіти НАПН України 11© НАПН України



Наукові дослідження, які виконувалися вченими НАПН України 
у відповідності з цілями і пріоритетами державної освітньої політики
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Закон України 
«Про освіту» 

(2017 р.)

Закон України 
«Про наукову і науково-

технічну діяльність» 
(2016 р.)

Закон України 
«Про фахову 

передвищу освіту» 
(2019 р.)

Указ 
Президента України 

«Про Стратегію 
сталого розвитку 
«Україна – 2020»

від 12 січня 2015 р.
№ 5/2015

Указ 
Президента України 

«Про Цілі сталого розвитку 
України на період до 

2030 року» від 30 вересня 
2019 р. № 722/2019

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 

Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України»

від 29 вересня 2019 р. 
№ 849

Закон України 
«Про вищу освіту» 

(2014 р.)

ПЛАН заходів 
на 2017-2029 роки
із запровадження 

Концепції реалізації 
державної політики у сфері 

реформування загальної 
середньої освіти «Нова 

українська школа» (2017 р.)
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ОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
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• Типова освітня програма для 1-2 класів 
закладів загальної середньої освіти 
(затверджена наказом МОН України 
від 08.10.2019 № 1272)

• Типова освітня програма для 3-4 класів 
закладів загальної середньої освіти 
(затверджена наказом МОН України 
від 08.10.2019 № 1273)

ПОЧАТКОВА ОСВІТА
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СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОСВІТА НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ
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ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
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ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА 
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ВИЩА ОСВІТА 
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ / ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
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НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ САМОПРОЄКТУВАННЯ НА КОЖНОМУ З ВІКОВИХ ЕТАПІВ 
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СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
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Кількість публікацій у виданнях, що індексуються у 
базах даних Scopus та/або WoS у 2019 р.

172 одиниці

Ефективність досліджень вчених НАПН України

Збільшення кількості публікації, порівняно з 2018 р.

у 2,1 рази

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

у 1,9 рази

Профіль НАПН України у Scopus

Кількість вчених, які є членами редколегій видань, 
що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS

38 осіб

Кількість свідоцтв про реєстрацію авторського 
права на твір 
98 одиниць

25© НАПН України



Електронна бібліотека НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua/)

Загальна кількість завантажень

понад 6,2 млн разів

Кількість внесених публікацій 

понад 21 тис. одиниць

Зростання кількості завантажень 
у період карантину 

у 2 рази 

Розміщення 
інформаційних 

ресурсів 

Всього 
внесених 
ресурсів 

Всього 
завантажень
/ з України 

Кількість 
країн

Кількість 
користувачів

2018 р. 15 260
2 780 133/
2 150 105

138 37 751

2019 р.
понад 
19 000

4 699 356/
3 159 165

143 47 724
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Категорія "А"

Категорія "Б"

Категорія "В"

Внесення до Переліку наукових 
фахових видань України

Наукові друковані та електронні періодичні видання, засновниками або 
співзасновниками яких є НАПН України та її підвідомчі установи

Кількість наукових періодичних видань НАПН України 

54 видання 

Внесено до Переліку наукових фахових видань України

41 видання

doi
Частка видань, що присвоюють своїм статтям назви DOI

65%

Частка друкованих видань, які мають власні вебсайти

81%
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Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання»
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Співпраця НАПН України з державними органами та організаціями 

© НАПН України



понад 3 тис. одиниць навчальної 
літератури, засобів навчання та 

навчального обладнання для закладів 
дошкільної, початкової, середньої 

(базової і профільної) освіти

понад 250 відзивів на 
дисертації (з них 30 % –
на здобуття наукового 
ступеня доктора наук)

більш як 400 рукописів 
видавничої продукції

більше 100 провідних 
вчених НАПН України 

брали участь у діяльності 
понад 70 експертних, 

акредитаційних, робочих 
груп і комісій, агентств, 
програмних комітетів

пропозиції до понад 
100 законодавчих, 

нормативно-правових 
актів, державних рішень 

і програм, освітніх 
інновацій та 

інформаційно-
аналітичних матеріалів

Експертна діяльність НАПН України
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Експериментальна діяльність НАПН України

Кількість закладів освіти затверджені наказами МОН України 

848 закладів освіти

Кількість закладів освіти, в яких провадиться експериментальна діяльність 

1465 закладів освіти

Кількість всеукраїнських експериментів під керівництвом 
вчених НАПН України 

44 всеукраїнські експерименти
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Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Кількість підвідомчих установ НАПН України, які здійснюють підготовку 

11 установ 

Кількість освітньо-наукових програм (аспірантура)

21 програма

Кількість наукових програм (докторантура)

17 програм

Галузі знань:

01 Освіта / Педагогіка

05 Соціальні та поведінкові науки

23 Соціальна робота

28 Публічне управління та 
адміністрування

297 286 309

113 88 97

82 66 310

100

200

300

400

2017 2018 2019

о
со

б
и

Підготовка здобувачів на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Кількість здобувачів на кінець року 

Прийом

Випуск

88

254

Кількість здобувачів вищої 
освіти на 01.01.2020 р.

за державним замовленням 

за кошти фізичних і юридичних осіб

32 34 33

11

20

1327

20

11
0

10

20

30

40

2017 2018 2019

о
со

б
и

Підготовка здобувачів на 
науковому рівні вищої освіти

Кількість здобувачів на кінець року 

Прийом

Випуск
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Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації наукових установ та закладів вищої освіти

Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, 
педагогіки і психології за участі 82 провідних учених ЗВО України

Кількість тем дисертаційних досліджень, розглянутих Міжвідомчою радою з 
координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології у 2019 р.
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на здобуття 
наукового ступеня 
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на здобуття 
наукового ступеня 
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17

92

6

43

10

48

1 1
0
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40

50
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90

100

на здобуття 
наукового ступеня 

доктора наук

на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософії 
/ кандидата наук

У галузях знань «01 Освіта / Педагогіка», 
«23 Соціальна робота»

У галузі знань «05 Соціальні та 
поведінкові науки» (психологія)

◼ Усього   ◼ узгоджено  ◼ скориговано  ◼ запропоновано уточнити 
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Кількість захищених кандидатських дисертацій 

Кількість підвідомчих установ НАПН України, 
які здійснюють атестацію 

10 установ 

Кількість спеціалізованих вчених рад

15 рад

Спеціалізовані вчені ради
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Кількість захищених докторських дисертацій 

Усього
з них захищені працівниками ЗВО України
з них захищені вченими НАПН України



Ліцензовано та вперше акредитовано підготовку здобувачів на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти в науковій установі – Інституті професійно-технічної освіти НАПН України 
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Міжнародна наукова діяльність 

участь у майже 50 міжнародних освітніх і 
наукових проєктах і програмах

наукова співпраця з 38 іноземними членами 
НАПН України, які представляють 12 країн

наукової співпраці з науковими установами і 
закладами освіти 47 країн світу

провадження експертної діяльності у рамках 
50 міжнародних організацій

підвищення професійного розвитку та 
стажування 23 вчених НАПН України

проведення близько 60 міжнародних 
науково-практичних заходів
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Проєкт Європейської Комісії «Відродження переміщених університетів: 
посилення конкурентоспроможності, підтримка громад»
Ґрантоутримувач – Інститут вищої освіти НАПН України

ПІДВИЩИТИ СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Університетів через залучення академічної спільноти 
до розв’язання соціальних, економічних, екологічних 
культурних та інших проблем. 

ПОСИЛИТИ ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
Університетів через розвиток спроможності їх 
керівництва, персоналу і студентів краще відповідати 
на виклики, що постають перед Університетами, 
місцевими громадами та Донецькою і Луганською 
областями.

ВДОСКОНАЛИТИ ІНФРАСТРУКТУРУ Університетів задля 
надання якісної освіти та динамічного залучення громад. 

Мета Проєкту

Цілі Проєкту

Підвищити привабливість та конкурентоспроможність переміщених 
університетів шляхом: посилення їх інституційної спроможності; 
розбудови ефективного врядування; вдосконалення викладання і 
навчання; та розвитку інтернаціоналізації. 
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Участь вчених НАПН України у міжнародних виставках з питань освіти
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Науково-практичні масові заходи, організаторами яких є вчені НАПН України
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1. ХРОНІЧНЕ НЕДОФІНАНСУВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
Загалом наукові дослідження фінансуються 
у НАПН України в обсязі, що становить 
0,05 % фінансування освітньої сфери.

4. ЗНИЖЕННЯ ПРИЙОМУ В 
АСПІРАНТУРУ І ДОКТОРАНТУРУ
Не сприяє системному 
омолодженню наукових колективів.

3. СКОРОЧЕННЯ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ І 
НАУКОВИХ ШКІЛ
Порівняно з 2014 р. штатна 
чисельність НАПН України 
зменшена на 37 %.

2. НЕКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Середньомісячна заробітна плата на 
повну ставку працівників за загальним 
фондом у 2019 р. склала 8,2 тис. грн, 
наукових працівників – 9,4 тис. грн. 
(середня заробітна плата 
у м. Києві – 15,8 тис. грн).

Виклики та ризики
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5. ДЕФІЦИТ ФІНАНСОВИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УЧАСТІ У 
ПОВНОЦІННІЙ МІЖНАРОДНІЙ 
НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Закордонні конференції, 
стажування, публікації тощо.

6. ОБМЕЖЕНІ 
МОЖЛИВОСТІ В 
ОНОВЛЕННІ 
ДОСЛІДНИЦЬКОГО 
ОБЛАДНАННЯ
Зокрема комп’ютерної та 
мультимедійної техніки.

7. АБСОЛЮТИЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ 
за кількістю публікацій у виданнях, які індексуються наукометричними 
базами Web of Science та/або Scopus, оскільки це не враховує її 
соціогуманітарну специфіку та головну функцію щодо наукового і 
методичного забезпечення саме національної освіти.



Перспективи розвитку НАПН України 
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Подальше підвищення публікаційної 
активності й ефективності учених, їх 
представлення в наукометричних базах 
даних, вдосконалення рівня володіння 
англійською мовою

1

Організаційне переформатування й 
посилення окремих структурних 
складових академії, перш за все, що 
стосується розвитку дітей раннього і 
дошкільного віку

2

Подальше перспективне повнофункціональне 
вдосконалення НАПН України як спеціалізованої 
наукової організації, ураховуючи 
багатоаспектність розвитку освітньої сфери

3

Розроблення програми автоматизації 
та цифровізації НАПН України4

Посилення участі у конкурсах щодо грантового 
фінансування наукових досліджень, зокрема 
через Національний фонд досліджень України

5

Удосконалення системи впровадження наукових 
результатів в освіту і суспільну практику, посилення 
зв'язків із закладами освіти

6

Інтеграція наукових колективів в 
європейський і світовий освітньо-
наукові простори 

7

Оновлення Стратегії розвитку НАПН України та Пріоритетних 
напрямів (тематики) наукових досліджень 8



Переваги НАПН України

НАПН України є єдиним в Україні унікальним 
науковим центром, де зосереджений 

потужний науковий потенціал

Міждисциплінарність та, водночас, 
функціонування наукових установ з кожної 

освітньої сфери, які є єдиними в Україні 

Зміна законодавчо визначеного статусу НАПН 
України матиме негативні наслідки для країни, 
зумовить неможливість системного наукового 

і методичного супроводу освіти

НАПН України є важливим роботодавцем у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності
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• здатний цілісно, оперативно та інноваційно 
вирішувати нагальні проблеми освітянської 
галузі

• забезпечує системність і наступність у 
плануванні і здійсненні досліджень з 
розвитку освіти, педагогіки і психології

• науково і методично забезпечує супровід 
всіх рівнів освіти впродовж життя людини 
від її народження



Переваги НАПН України

НАПН України є єдиним в Україні унікальним 
науковим центром, де зосереджений 

потужний науковий потенціал

Міждисциплінарність та, водночас, 
функціонування наукових установ з кожної 

освітньої сфери, які є єдиними в Україні 

Зміна законодавчо визначеного статусу НАПН 
України матиме негативні наслідки для країни, 
зумовить неможливість системного наукового 

і методичного супроводу освіти

НАПН України є важливим роботодавцем у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності
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• дає змогу цілісно здійснювати 
модернізацію освітнього процесу на всіх 
його рівнях та забезпечувати їх 
психологічний супровід

• проведення цілісного дослідження, яке 
комплексно вивчає проблему і знаходить 
адекватні шляхи її вирішення



Переваги НАПН України

НАПН України є єдиним в Україні унікальним 
науковим центром, де зосереджений 

потужний науковий потенціал

Міждисциплінарність та, водночас, 
функціонування наукових установ з кожної 

освітньої сфери, які є єдиними в Україні 

Зміна законодавчо визначеного статусу НАПН 
України матиме негативні наслідки для країни, 
зумовить неможливість системного наукового 

і методичного супроводу освіти

НАПН України є важливим роботодавцем у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності
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• Нова українська школа 

• повна загальна середня освіта 

• освіта осіб з особливими потребами

• професійна (професійно-технічна) та 
фахова передвища освіта 

• дошкільна та позашкільна освіта 

• діяльність психологічної служби в освіті 

• психологічний супровід освіти й 
освітніх реформ 

• підвищення кваліфікації керівних 
кадрів освіти

• вища освіта 

• підтримка  діяльності освітянських 
бібліотек  
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Національна академія педагогічних наук України
здатна здійснювати якісний науково-методичний 

супровід розвитку освіти України,
її людського потенціалу.



Дякую за увагу!


