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Освіта в глобалізованому світі – ключовий чинник розвитку людини і 
стійкого суспільного прогресу
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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 4



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

(2007р.)
11. Український науково-методичний

центр практичної психології і
соціальної роботи (1998 р.)

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

Підвідомчі установи НАПН України, які здійснюють наукову діяльність за державні кошти 
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Найменування підвідомчої установи НАПН України 
Класифікаційна

група
Строк

атестації 

Інститут педагогіки І 5 років

Інститут психології імені Г.С. Костюка І 5 років

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна І 5 років

Інститут проблем виховання ІІ 3 роки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка І 5 років

Інститут соціальної та політичної психології І 5 років

Інститут вищої освіти І 5 років

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання І 5 років

Інститут професійно-технічної освіти І 5 років

Інститут обдарованої дитини І 5 років

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІІ 3 роки

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського І 5 років

Державна атестація наукових установ НАПН України у 2021 р.
(наказ МОН України від 2 червня 2021р. № 615)



ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Напрями / галузі знань, спеціальності

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

• Підвищення кваліфікації працівників 
методичних служб

• Підвищення кваліфікації спеціалістів 
психологічних служб

• Підвищення педагогічних, науково-педагогічних 
працівників та керівників закладів освіти галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка

• Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
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У сфері освіти України функціонують: 

33 тис. закладів

8 млн здобувачів освіти

1,3 млн освітян
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 Повна загальна середня освіта – освіта впродовж життя 
людини

 Профільна старша школа – істотні зміни в мережі 
закладів освіти (академічні ліцеї, професійні ліцеї, 
професійні коледжі) 

 Перехідний період – уніфікований профіль
(безпрофільне навчання)

Сучасна національна система 
освіти

Конституція України: 
«Стаття 53. Кожен має право на освіту. 

Повна загальна середня освіта є обов'язковою…»
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Пропозиції НАПН України до законодавчих і нормативно-правових документів 

Повна загальна середня освіта 

Закони 
України 

• «Про повну загальну середню освіту»;
• «Про харчування у закладах загальної середньої освіти»;
• «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості навчальної літератури та засобів 

навчання»;
• «Про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

з метою врегулювання укладання трудових договорів із керівниками державних і комунальних закладів загальної 
середньої освіти»;

• «Про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження 
доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів» тощо

Постанови та 
розпорядження 

Кабінету 
Міністрів України 

• «Про затвердження нової редакції Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної 
загальної середньої освіти і педагогічних працівників»;

• «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»
• «Про затвердження Плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі на 2020 рік»;
• «Про затвердження Плану заходів щодо популяризації природничих наук і математики»;
• «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-

освіти) на 2020-2027 роки» тощо

Накази 
Міністерства 
освіти і науки 

України 

• «Про внесення змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти»;

• «Деякі питання організації дистанційного навчання»;
• «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти»;
• «Про затвердження Порядку проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної 

середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм» тощо
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Пропозиції НАПН України до законодавчих і нормативно-правових документів 

Освіта дітей з особливими освітніми потребами

Закони України 

• «Про захист дітей від виникнення та наслідків, спричинених втратою слуху»;
• «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей»;
• «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги»

Постанови та 
розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

• «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з 
інвалідністю» 

Накази Міністерства 
освіти і науки України 

• «Про умови допуску асистента учня до освітнього процесу та вимоги до нього»

Позашкільна освіта 

Постанови та 
розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

• Стратегія розвитку громадянської освіти на період до 2030 року та план заходів щодо 
її реалізації 

Накази Міністерства 
освіти і науки України 

• «Про затвердження Порядку підготовки та допуску до освітньої діяльності в системі 
освіти пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою 
(навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом»
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Пропозиції НАПН України до законодавчих і нормативно-правових документів 

Вища освіта

Закони України 

• «Про національну систему кваліфікацій»;
• «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо покращення соціально-

економічного становища студентів в Україні»;
• «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо надання стипендії для 

навчання осіб у провідних закладах вищої освіти у світі та подальшого вступу на державну службу»;
• «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти»;
• «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення розмірів академічної та соціальної 

стипендій»;
• «Про внесення змін до статті 33 Закону України «Про вищу освіту» щодо усунення перешкод 

навчанню студентів за державним замовленням»;
• «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної 

системи кваліфікацій» тощо

Постанови та 
розпорядження 

Кабінету 
Міністрів України 

• «Про затвердження змін до Національної рамки кваліфікацій»; 
• «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, 

переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»;
• «Про затвердження Положення про конкурсні відбори наукових, науково-технічних робіт та 

проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для 
виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020»; 
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Пропозиції НАПН України до законодавчих і нормативно-правових документів 

Вища освіта

Постанови та 
розпорядження 

Кабінету 
Міністрів України 

• «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій»;
• «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у новій редакції»;
• «Про затвердження Порядку проведення іспиту на рівень володіння державною мовою»;
• Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 «Про затвердження 

переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для 
здобуття ступеня магістра»;

• «Про схвалення Концепції реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур до 
2023 року та затвердження Плану заходів щодо її реалізації»; 

• «Про схвалення Концепції державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 
2026 року» тощо

Накази 
Міністерства 
освіти і науки 

України

• «Про затвердження змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти»;

• «Про затвердження професійного стандарту на посади «Асистент», «Викладач», «Старший 
викладач», «Доцент», «Професор»;

• «Про внесення змін до проєкту Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти 
ступенів вищої освіти»;

• «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та 
присвоєння відповідної кваліфікації»;

• «Про затвердження умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році»;
• «Про затвердження Порядку присудження (присвоєння) педагогічної професійної кваліфікації» тощо
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Друковані та електронні видання НАПН України
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Оновлення змісту і методів дошкільної освіти
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Науково-методичне і дидактичне забезпечення освітньої програми для 3-4 
класів, розробленої під керівництвом академіка О.Я. Савченко
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Науково-методичне забезпечення переходу освіти дітей з 
особливими освітніми потребами до інклюзивного навчання
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Новий зміст і концептуальні засади базової частини Нової української школи
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Cучасні концепції здійснення професійної 
(професійно-технічної) і фахової передвищої освіти
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Науково-методичне забезпечення вищої освіти
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Науково-методичне забезпечення освіти дорослих 
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Наукове і методичне забезпечення цифровізації освіти та дистанційного навчання



Електронна бібліотека НАПН України (lib.iitta.gov.ua)

Загальна кількість завантажень

понад 8,2 млн разів

Кількість внесених публікацій 

близько 25 тис. одиниць

Зростання кількості завантажень у період карантину 

у 2 рази 

23
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Електронна бібліотека НАПН України (lib.iitta.gov.ua)



Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання»
(Web of Science Core Collection)

25© НАПН України
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Психологічний супровід освіти
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Вчені НАПН України – освітянам в умовах COVID-19



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

28© НАПН України
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Виконання вченими НАПН України проєктів за грантовими 
угодами за програмою Європейського Союзу «Еразмус+»



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. 

30© НАПН України
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 Енциклопедія освіти

 Електронна енциклопедія 
освіти типу Вікіпедії

 Національна доповідь про 
стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні  

 National Report on the State and 
Prospects of Education 
Development in Ukraine

Фундаментальні праці для освітян  



Ключові завдання для національної освіти

Створення системи нового 
освітнього законодавства

Загальна середня освіта

Професійна освіта

Вища освіта
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• Законопроєкт «Про дошкільну 
освіту» 

• Законопроєкт «Про професійну 
освіту»

• Законопроєкт «Про освіту 
дорослих»

Освіта дорослих

Дошкільна освіта



Ключові завдання для національної освіти

Створення системи нового 
освітнього законодавства

Загальна середня освіта

Професійна освіта

Вища освіта
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• Розвиток освіти дітей 
раннього та дошкільного 
віку

Освіта дорослих

Дошкільна освіта



Ключові завдання для національної освіти

Створення системи нового 
освітнього законодавства

Загальна середня освіта

Професійна освіта

Вища освіта
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Освіта дорослих

Дошкільна освіта

• Розроблення державного 

стандарту профільної середньої 

освіти

• Модернізація мережі закладів 
профільної середньої освіти



Ключові завдання для національної освіти

Створення системи нового 
освітнього законодавства

Загальна середня освіта

Професійна освіта

Вища освіта
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Освіта дорослих

Дошкільна освіта

• Зближення професійно-технічної
і фахової передвищої освіти

• Інтеграція відповідних закладів 
освіти

• Створення укрупнених 
багаторівневих і 
багатопрофільних професійних 
коледжів 



Ключові завдання для національної освіти

Створення системи нового 
освітнього законодавства

Загальна середня освіта

Професійна освіта

Вища освіта
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Освіта дорослих

Дошкільна освіта

• Укрупнення закладів вищої
освіти з метою істотного
підвищення їх
конкурентоспроможності



Ключові завдання для національної освіти

Створення системи нового 
освітнього законодавства

Загальна середня освіта

Професійна освіта

Вища освіта
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Освіта дорослих

Дошкільна освіта

• Створення простору освіти
дорослих



© НАПН України 38Фото/зображення взято з відкритих джерел інтернету.

Освіта для світу, освіта для України

Цифровізація суспільства –
«цифрова» людина

Глобалізація –
глобалістська людина

Гостра конкуренція –
патріотичне виховання

Інноваційний тип розвитку 
– інноваційна людина
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Дитиноцентризм

Фото/зображення взято з відкритих джерел інтернету.
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Співпраця НАПН України з Комітетом Верховної Ради України 
з питань освіти, науки та інновацій
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Співпраця НАПН України з Міністерством освіти і науки України
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Співпраця НАПН України з Національною академію наук України 
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Зі святом Незалежності, шановні колеги!
Дякую за увагу!


