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представлено наукові періодичні видання та публікації вчених у світовій систе-
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Інститут педагогіки НАПН України — одна з провідних державних науково- 
дослідних установ педагогічного профілю, яка здійснює концептуальний 
і науково- методичний супровід функціонування та розвитку вітчизняної 

системи загальної середньої освіти, розробляє дидактичне забезпечення освіт-
нього процесу в закладах загальної середньої освіти.

У власній діяльності Інститут керується Конституцією України, законами Укра-
їни «Про наукову і науково- технічну діяльність», «Про наукову і науково- технічну 
експертизу», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу осві-
ту», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно- правовими актами, Статутом Національної ака-
демії педагогічних наук України, Статутом Інституту педагогіки НАПН України, 
рішеннями Загальних зборів та постановами Президії НАПН України, Стратегією 
розвитку Інституту педагогіки на 2020–2025 роки.

КЕРІВНИЦТВО  
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Директор   
Олег Михайлович Топузов,  
доктор педагогічних наук, професор,  
академік НАПН України,  
заслужений діяч науки і техніки України,  
віцепрезидент НАПН України

Заступник директора  
з наукової роботи 
Микола Васильович Головко,  
доктор педагогічних наук,  
старший науковий співробітник,  
доцент

до змісту >>
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Заступник директора  
з науково- експериментальної роботи  

Тетяна Миколаївна Засєкіна,  
доктор педагогічних наук,  

старший науковий співробітник

Учений секретар  
Людмила Миколаївна Калініна,  

доктор педагогічних наук,  
професор,  

заслужений діяч науки і техніки України

У 2021 році рішенням Експертної комісії з проведення державної атестації науко-
вих установ МОН України (протокол № 07-ЕК/2021 від 28 травня 2021 року) Інститут 
педагогіки внесено до I класифікаційної групи з атестаційною оцінкою 4.18/4.14.

Наукову увагу і творчий пошук учених Інституту зосереджено на педагогічних 
проблемах найбільш масового складника вітчизняної освітньої галузі — повної 
загальної середньої освіти.

до змісту >>
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У структурі інституту функціонують 17 наукових відділів, науково- дослідна 
робота яких координується відділеннями НАПН України.

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН Укра-
їни координує дослідження чотирьох наукових відділів Інституту:

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН 
України здійснює координацію діяльності тринадцяти наукових відділів Інституту:

Завідувач відділу
Малихін  
Олександр  
Володимирович 
доктор  
педагогічних наук
професор

ВІДДІЛ  
ДИДАКТИКИ

Завідувач відділу
Онопрієнко  
Оксана  
Володимирівна
доктор  
педагогічних наук
старший  
науковий співробітник

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
ІМЕНІ О. Я. САВЧЕНКО

Завідувач відділу
Трубачева  
Світлана Едуардівна
кандидат  
педагогічних наук  
старший  
науковий співробітник

ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙ  
ТА СТРАТЕГІЙ  
РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Завідувач відділу
Онаць  
Олена Миколаївна
кандидат  
педагогічних наук
старший  
науковий співробітник

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ  
ОСВІТОЮ

Завідувач відділу
Дічек  
Наталія Петрівна
доктор  
педагогічних наук
професор

ВІДДІЛ  
ІСТОРІЇ  
ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Завідувач відділу
Локшина  
Олена Ігорівна
доктор педагогічних наук
професор

ВІДДІЛ  
ПОРІВНЯЛЬНОЇ  
ПЕДАГОГІКИ

до змісту >>
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Завідувач відділу
Редько  
Валерій Григорович
доктор  
педагогічних наук
старший  
науковий співробітник
доцент

ВІДДІЛ НАВЧАННЯ  
ІНОЗЕМНИХ МОВ

Завідувач відділу
Ремех  
Тетяна Олексіївна
кандидат  
педагогічних наук

ВІДДІЛ  
СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ

Завідувач відділу
Назаренко  
Тетяна Геннадіївна
доктор  
педагогічних наук
старший  
науковий співробітник

ВІДДІЛ НАВЧАННЯ  
ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ

Завідувач відділу
Величко  
Людмила Петрівна
доктор  
педагогічних наук
професор

ВІДДІЛ БІОЛОГІЧНОЇ, ХІМІЧНОЇ ТА 
ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Завідувач відділу
Богданець- 
Білоскаленко
Наталія Іванівна
доктор  
педагогічних наук
професор

ВІДДІЛ НАВЧАННЯ  
МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН  
ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завідувач відділу
Жук  
Юрій Олексійович
доктор  
педагогічних наук
доцент

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ  
ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завідувач відділу
Горошкіна  
Олена Миколаївна
доктор  
педагогічних наук
професор

ВІДДІЛ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ТА ЛІТЕРАТУРИ

Завідувач відділу
Ільченко  
Віра Романівна
доктор  
педагогічних наук
професор
академік НАПН України

ВІДДІЛ ІНТЕГРАЦІЇ  
ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

до змісту >>



8

Завідувач відділу
Бурда  
Михайло Іванович
доктор  
педагогічних наук 
професор,
дійсний член  
НАПН України

ВІДДІЛ МАТЕМАТИЧНОЇ  
ТА ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Завідувач відділу
Рогоза  
Валентин  
Володимирович
кандидат  
педагогічних наук

ВІДДІЛ  
STEM-ОСВІТИ

Завідувач відділу
Туташинський  
Василь Іванович
кандидат  
педагогічних наук

ВІДДІЛ  
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Робота вченої ради Інституту педагогіки НАПН України, 2022 р.

до змісту >>
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Окрім того, у складі Інституту функціонують:

Завідувач відділу
Боримська  
Оксана Володимирівна

ЗАГАЛЬНИЙ  
ВІДДІЛ

Завідувач відділу
Лоза  
Лідія Миколаївна

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ  
ВІДДІЛ

Завідувач відділу
Ладоня  
Катерина Юріївна
доктор філософії  
в галузі філологія

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  
ВІДДІЛ

Завідувач відділу
Арістова  
Наталія Олександрівна
доктор  
педагогічних наук
професор

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА 
НАУКОВОЇ СПІВПРАЦІ

Завідувач відділу
Загорулько  
Марина Олександрівна
кандидат  
педагогічних наук

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ  
І ДОКТОРАНТУРИ

Відділ міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту виконує ро-
боту, спрямовану на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків 
і підвищення міжнародного авторитету Інституту педагогіки у світовому спів-
товаристві.

Науково-організаційний відділ виконує роботу, спрямовану на науково-органі-
заційне забезпечення та координацію діяльності наукових підрозділів Інституту.

Редакційно-видавничий відділ забезпечує Інститут інформаційними та нау-
ково-методичними матеріалами для проведення запланованих заходів і виконує 
повний технологічний цикл з виготовлення брошур та книжок малим тиражем.

Основним завданням загального відділу є встановлення єдиного порядку до-
кументування і роботи з документами та скорочення кількості документів.

до змісту >>
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Інститут є єдиною науковою установою України, де сконцентровано науковий 
потенціал у галузі теорії та методики навчання, що дає змогу цілісно досліджувати 
дидактичні та методичні проблеми всіх рівнів повної загальної середньої освіти.

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ

2018 2019 2020 2021 2022

Доктори наук 34 36 37 46 43

Кандидати наук 87 83 81 78 71

Без наукового ступеня 41 38 44 43 40

Дійсні члени НАПН України 5 6 6 7 6

Члени-кореспонденти НАПН 
України 2 5 3 3 3

Професори 22 23 26 29 29

Доценти 11 12 15 16

Старші наукові співробітники 51 45 41 43 46

Заслужені діячі 13 15 16 19 16

Загалом 162 160 162 167 158

З них: штатні 125 119 114 117 113

сумісники 37 41 48 50 45

До 35 років 17 18 20 16 14

35–60 років 56 49 55 56 50

50–60 років 57 53 46 50 43

60–70 років 23 27 26 27 30

Понад 70 років 9 13 15 18 17

В Інституті сформувалися та ефективно функціонують наукові школи з прі-
оритетної педагогічної проблематики, які не мають аналогів в Україні та об’єдну-
ють і координують зусилля провідних науково- педагогічних працівників інших 
установ і закладів освіти. Зокрема:

• дидактики й методики початкової освіти (лідер — акад. Н. М. Бібік);
• дидактичні основи компетентнісно зорієнтованого навчання географії (лі-

дер — акад. О. М. Топузов);
• теорії та методики навчання математики (лідер — акад. М. І. Бурда);
• теорії та методики навчання фізики (лідер — акад. О. І. Ляшенко);
• інтеграції змісту освіти (лідер — акад. В. Р. Ільченко);

до змісту >>



11

• історії педагогіки (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. 

О. М. Горошкіна);
• теорії та методики навчання української літератури (лідер — докт. пед. наук 

Т. О. Яценко).

Інститут має ліцензію на провадження освітньої діяльності за третім освітньо- 
науковим рівнем вищої освіти за спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні 
науки»; 013 «Початкова освіта»; 014 «Середня освіта (за предметними спеціаль-
ностями)».

Інституту педагогіки надано ліцензії на проведення підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково- педагогічних працівників закладів освіти у сфері після-
дипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальностями: 013. «Початкова 
освіта»; 014.01. «Середня освіта (Українська мова і література)»; 014.15. «Середня 
освіта (Природничі науки)».

В Інституті функціонують дві спеціалізовані вчені ради:
Д 26.452.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кан-

дидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 — загальна педагогіка та 
історія педагогіки; 13.00.09 — теорія навчання.

Д 26.452.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кан-
дидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 — теорія та методика нав-
чання (географія); 13.00.02 — теорія та методика навчання (хімія); 13.00.02 — теорія 
та методика навчання (біологія).

Інститут педагогіки НАПН України є засновником трьох наукових видань: на-
укового журналу «Український педагогічний журнал», збірника наукових праць 
«Проблеми сучасного підручника» та науково- методичного журналу «Українська 
мова і література в школі»; співзасновником чотирьох наукових видань: збірни-
ків наукових праць «Педагогічний дискурс» і «Педагогічна освіта: теорія і практи-
ка», наукового журналу «Порівняльно- педагогічні студії» та науково- методичного 
журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї».

Період 2018–2022 рр. позначений активною та плідною участю вчених Інсти-
туту у забезпеченні всебічного науково- теоретичного, дидактико- методичного й 
експертного супроводу трансформаційних процесів у загальній середній освіті 
відповідно до ідей концепції Нової української школи, дослідженні фундамен-
тальних проблем теорії і практики освітнього процесу.

У зв’язку з новими викликами, що поставали перед вітчизняною науково- 
освітньою галуззю, зокрема, пов’язаними з пандемію COVID-19, в Інституті актуа-
лізувалися як невідкладні завдання удосконалення організації науково- дослідної 
роботи установи в умовах карантинних обмежень, розширення наукових дослі-
джень, спрямованих на обґрунтування, розроблення, впровадження та науково- 
методичний супровід технологій дистанційного та змішаного навчання в закла-
дах загальної середньої освіти.

З 24 лютого 2022 року роботу науковців Інституту педагогіки НАПН України зо-
середжено на подолання викликів, що постали перед освітою та наукою України 
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в умовах воєнного стану. Визначено такі нові напрями роботи: науково- методична 
підтримка освітнього процесу в умовах війни; організаційна, інформаційна та во-
лонтерська діяльність; дистанційно- комунікаційна робота, якими розширено й 
скоординовано статутні завдання діяльності установи. Науковці Інституту здій-
снюють науково- методичний супровід навчання: проводять онлайн- уроки, роз-
робляють навчальні та методичні матеріали для дистанційної форми навчання, 
моніторять освітні втрати й розробляють рекомендації з їх компенсації, надають 
допомогу в організації освітнього процесу українських учнів за кордоном, пропо-
нують зміни в нормативні документи й розробляють нові (зокрема щодо безпеки 
й збереження життя), співпрацюють із міжнародними науковими й освітніми ор-
ганізаціями в інформаційному протистоянні російській агресії.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Виконання наукових досліджень здійснюється згідно Положення про поря-
док формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень 
та науково- технічних (експериментальних) розробок у Національній ака-

демії педагогічних наук України.
В Інституті склалась ефективна система планування й контролю виконання 

наукових досліджень та експертизи, упровадження й моніторингу їх результатів. 
Перебіг виконання і результати досліджень систематично обговорюються на засі-
даннях Ученої ради Інституту, а також Науково- експертній та Науково- методичній 
радах, що функціонують при ній. Усі рукописи, підготовлені у процесі дослідження, 
розглядає Науково- експертна рада, до роботи якої залучають як провідних науков-
ців Інституту, так і відомих фахівців з інших наукових установ, закладів освіти. 
Така система експертизи забезпечує належний теоретичний рівень і практичну 
значущість отриманих наукових результатів. Після рекомендації до друку і впро-
вадження — рукописи планової продукції оприлюднюються і розповсюджуються 
серед цільової аудиторії споживачів, їх електронні версії розміщуються на сайті 
Інституту педагогіки та в Електронній бібліотеці НАПН України.

На засіданні Науково- методичної ради заслуховуються проміжні звіти, здійс-
нюється експертиза наукових результатів завершених досліджень та заявок на 
виконання нових наукових досліджень за галузевою тематикою НАПН України.

Щороку результати досліджень розглядаються на звітній конференції й опри-
люднюються в збірнику анотованих результатів науково- дослідної роботи Інсти-
туту педагогіки за поточний рік.

до змісту >>
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В Інституті педагогіки НАПН України у звітному періоді виконували 50 науко-
вих досліджень, з яких 11 фундаментальних та 39 прикладних. Успішно завер-
шено 31 дослідження (6 фундаментальних та 25 прикладних).

2018 2019 2020 2021 2022

Фундаментальні 5 4 4 4 4

Прикладні 16 17 17 17 17

для молодих вчених 1

з проблем розвитку освіти, що потре-
бують невідкладного розгляду 2

Загалом 21 21 22 23 21

У порівнянні із попереднім звітним періодом 2013–2017 рр., протягом якого 
здійснювалися 55 науково- дослідних робіт (з яких 23 фундаментальних та 32 при-
кладних), змінено розподіл між фундаментальними і прикладними досліджен-
нями: збережено тенденцію збільшення кількості прикладних досліджень, що 
відповідає стратегічним напрямам удосконалення наукової діяльності установи, 
зокрема щодо посилення практичної спрямованості наукових досліджень відпо-
відно до сучасних суспільних запитів.

У 2020 році в межах оголошеного конкурсу НАПН України на виконання нау-
кових досліджень для молодих вчених в Інституті виконано прикладне наукове 
дослідження «Науково- методичне забезпечення перевірки сформованості матема-
тичної, читацької та природничо- наукової грамотності учнів гімназії в контексті 
результатів міжнародного дослідження РІSA».

до змісту >>
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У 2021 році в межах конкурсу НАПН України на виконання наукових досліджень 
з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду виконано два 
прикладних дослідження: «Організація освітнього процесу в умовах непрогнозо-
ваних впливів (пандемія COVID-19): порівняльний аналіз (Україна — країни ЄС)» 
та «Науково- методичні засади створення модельних навчальних програм адап-
таційного циклу базової середньої освіти».

У 2019 році завершено роботу проєкту, розпочатого в 2016 році за модулем 
«Україна — ЄС: транскультурні порівняння в освітніх дослідженнях» за напрямом 
Жана Моне програми «Еразмус+».

У 2020 році розпочато роботу проєкту «Європейська якість навчання для кращої 
успішності учнів» за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+». Актуальність 
упровадження цього модуля пов’язана з викликами, перед якими постала середня 
освіта в процесі реалізації реформи «Нова українська школа», і який дасть змогу 
дослідити досвід країн ЄС, які були найуспішнішими у PISA-2018 для поліпшення 
успішності українських школярів.

НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ  
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Результатом фундаментальних наукових досліджень є теорії, концепції, 
закони, закономірності, принципи, методи, гіпотези, моделі тощо, які ма-
ють важливе значення для подальшого розвитку окремих галузей педаго-

гічної науки і наукових напрямів та (або) дають вагомі підстави для проведення 
актуальних прикладних досліджень.

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,  
ЗАВЕРШЕНИХ У 2018–2022 РОКАХ

Рік завершення Концепції Тенденції Моделі Критерії Інше*

2018 3 1 1

2020 2 7 14 2 14

2021 1

Загалом 2 8 17 3 15

Результатом прикладних наукових досліджень є нові методики, технології, 
методи і способи, спрямовані на наукове забезпечення розв’язання завдань 
і проблем, що випливають із потреб освітянської та інших видів соціальної 
практики.
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НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,  
ЗАВЕРШЕНИХ У 2018–2022 РОКАХ

Рік завер-
шення

Стан- 
дарти

Про-
грами

Мето-
дики

Техно-
логії

Методи розв’я-
зання визначе-
них проблем

Способи розв’я-
зання визначе-
них проблем

Інше *

2018

2019 1 2 7 7 10 10 3

2020 10 18 14 10 10 5

2021 7 3 1 1 5

2022

Загалом 1 19 28 22 20 21 13

Усі результати наукових досліджень (наукові звіти) оприлюднено на сайті 
 Інституту.
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Наукові працівники досліджували актуальні фундаментальні та прикладні 
проблеми за такими основними напрямами:

2018 2019 2020 2021 2022 завер-
шено

Теорія і методологія педагогіки 1

3Напрям 1
Філософія освіти. Методологія, тео-
рія, історія освіти і педагогіки

1 1 1 1

Напрям 2
Розвиток світової і національних 
освітніх систем

1 1 1 2 2

2

Історія педагогіки. Порівняльна пе-
дагогіка 1

Напрям 3
Якість освіти. Інформаційне освітнє 
середовище

1 2 3 2 2 3

Напрям 4
Педагогіка і психологія освітнього 
процесу

1 3 4 5 6 5

Напрям 7
Повна загальна середня освіта. Спе-
ціалізована освіта

10 11 11 10 9

17

Теорія і методика шкільного нав-
чання 5 2

Напрям 13
Управління та економіка освіти 1 1 1 1 1 1

Загалом 21 21 21 21 21 31
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Найвагоміші результати наукових досліджень, завершених  у 2018-2022 
роках за пріоритетними напрямами, проблемами галузевої тематики НАПН 
України:

НАПРЯМ 1.  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ.  
МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ

1. Найістотніші наукові результати, досягнуті у про-
цесі завершеного в 2018 році дослідження «Процеси ди-
ференціації в шкільній освіті незалежної України (істо-
рико-аналітичний аспект)»:

• вcтановлено, що з 1990-х років в Україні набула роз-
витку нова постнекласична модель освіти, згідно з якою 
цінністю стає розвиток потенцій і можливостей особи, 
процес її творчої самоактуалізації та самореалізації, тобто 
особистісно орієнтована модель освіти; 

• обґрунтовано, що одним із ключових напрямів рефор-
мування шкільної освіти стало впровадження диференці-
ації змісту навчання в старшій школі у формі профільного 
навчання;

• узагальнено на основі вивчення досвіду кращих 
українських учителів складники авторських технологій диференційованого 
навчання молодших школярів.

2. Найістотніші наукові результати, досягнуті у процесі завершеного в 2021 
році дослідження «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної 
освіти в Україні у добу незалежності»:

• уперше доведено, що в 2000-2010-і роки в освітній політиці нашої держави 
набула поглиблення та розвитку стратегія розбудови національної української 
школи, визначена на початку 1990-х рр., що свідчить про логічну наступність в 
освітній політиці держави, а також розпочалося втілення стратегії, спрямованої 
на утвердження євроінтеграційних пріоритетів (стандартизація освіти, компе-
тентнісний підхід до освіти, інклюзивна освіта); 

• визначено основні проблеми шкільної освіти та запропоновано механізми 
забезпечення її якості й конкурентоспроможності на основі 
імперативу «філософія – освіта – виховання»; 

• окреслено позитивні зрушення в галузі державної ос-
вітньої політики, а також наголошено на серйозних втра-
тах, яких вона зазнала внаслідок науково необґрунтованого 
реформування; 

• встановлено стратегічні (загальноосвітні) і тактичні 
(локальні) реформаційні та контрреформаційні тенденції 
у розбудові середньої школи в незалежній Україні. 

3. Найістотніші наукові результати завершеного у 2018 
році фундаментального дослідження «Прогнозування 
розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи»:

• розроблено та обґрунтовано модель прогнозного фону 
розвитку закладу загальної середньої освіти; методич-
ні рекомендації щодо застосування методологічного ін-
до змісту >>
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струментарію розроблення коротко- й середньострокових 
прогнозів розвитку закладу загальної середньої освіти, 
математичну модель прогнозування розвитку загальної 
середньої освіти; 

• розроблено й оприлюднено прогностичну модель 
розвитку системи загальної середньої освіти, коротко- й 
середньострокові прогнози розвитку загальної середньої 
освіти;

• розроблено та експериментально апробовано мето-
дику визначення впливу міжнародних чинників на розви-
ток системи загальної середньої освіти України, методику 
визначення прогнозного фону розвитку закладу загальної 
середньої освіти;

• розроблено програму підготовки суб’єктів освітньої 
діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої 

освіти, методичні рекомендації щодо впровадження прогностичної моделі роз-
витку початкової загальної освіти в освітню практику;

• експериментально перевірено ефективність прогностичної моделі розвит-
ку початкової загальної освіти та навчально-методичного забезпечення впрова-
дження прогностичної моделі розвитку початкової освіти в системі внутрішньо-
шкільної методичної роботи.

НАПРЯМ 2. РОЗВИТОК СВІТОВОЇ  
І НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

1. Найістотніші наукові результати, досягнуті у процесі 
завершеного в 2020 році дослідження «Тенденції розвит-
ку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї»:

• вперше цілісно розглянуто концептуальний вимір 
феномену тенденцій в освіті та охарактеризовано підходи 
зарубіжних та українських науковців до його трактуван-
ня, уточнено семантику ключових понять, доведено, що у 
ХХІ ст. реформи в освіті характеризуються багатовимірні-
стю з очікуваними та неочікуваними 
наслідками, впливом зовнішніх та 
внутрішніх чинників, нелінійністю 
та етапністю руху, універсальними/
тимчасовими результатами, що ото-
тожнює їх з трансформаціями; 

• виокремлено ключові тенденції розвитку шкільної 
освіти в умовах векторності глобалізованого світу (подов-
ження тривалості обов’язкової освіти за рахунок інтеграції 
дошкільної освіти, підвищення якості, забезпечення рів-
ного доступу до освіти і посилення інклюзивності освіти, 
масовизація та регіоналізація освіти, цифровизація освіти, 
трансформація освіти на компетентнісні засади); 

• окреслено перспективи використання зарубіжного 
досвіду в умовах інтеграції національної освіти в європей-
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ський та світовий освітній простори у форматі рекомендацій на підставі осмис-
лення зарубіжних здобутків. 

2. Найістотніші наукові результати виконаного у 2021 
році однорічного прикладного дослідження «Організація 
освітнього процесу в умовах непрогнозованих впливів 
(пандемія COVID-19): порівняльний аналіз (Україна – кра-
їни ЄС)»:

• здійснено порівняльний аналіз досвіду організації 
 освітнього процесу в Україні та країнах ЄС (Австрія, Бель-
гія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, 
Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Ні-
меччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Слове-
нія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція) 
в умовах непередбачуваних глобальних впливів, до яких 
віднесено пандемію Covid-19; 

• узагальнено зарубіжний досвід організації освітнього 
процесу в умовах пандемії та його використання в системі національної освіти;

• визначено особливості застосування оновлених форм організації, методів, 
прийомів і засобів навчання (на засадах інтеграції традиційних та інноваційних 
підходів, технологій і методик) в умовах дистанційного та 
змішаного форматів організації освітнього процесу;

• розроблено авторські опитувальники для здійснення 
аналітико-діагностувальної роботи, спрямованої на з’ясу-
вання тенденцій змін в організації освітнього процесу в 
Україні та країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19; 

• обґрунтовано систему інтегрованих психолого-дидак-
тичних задач, які постають перед суб’єктами освітнього 
процесу у парадигмі «вчителі – учні – батьки»  та виявле-
но потенційні можливості системи післядипломної педа-
гогічної освіти щодо оперативного подолання труднощів в 
умовах карантинних обмежень;

• встановлено тенденції змін в організації освітнього 
процесу в Україні та країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19.

НАПРЯМ 3. ЯКІСТЬ ОСВІТИ.  
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 році прикладного 
дослідження: «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішньо-
го незалежного оцінювання випускників гімназії»:

• проаналізовано можливі процедури державної підсумкової атестації випус-
кників гімназій;

• виявлено та систематизовано за групами організаційних та методичних оз-
нак відмінні та спільні риси у технологіях проведення різних форм державної під-
сумкової атестації випускників гімназії та зовнішнього незалежного оцінювання;

• обґрунтовано необхідність запровадження заходів психолого-педагогіч-
ної, організаційно-правової, суспільно-масової підготовки учасників освітнього 
процесу, представників системи публічного управління освітою, громадськості 
до змісту >>
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до запровадження державної підсумкової атестації (ДПА) 
випускників гімназії у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) в умовах становлення Нової україн-
ської школи;

• розроблено критерії експертного оцінювання резуль-
татів державної підсумкової атестації випускників гімназії 
на основі тестових технологій;

• розроблено методику математичного опрацювання 
результатів експертного оцінювання результатів атестації 
випускників гімназії на основі тесто-
вих технологій;

• удосконалено методичні 
підходи до виявлення сили впливу 
слабких і сильних сторін технології 
проведення зовнішнього незалеж-

ного оцінювання на формування ставлення різних кате-
горій педагогів до запровадження державної підсумкової 
атестації здобувачів базової загальної середньої освіти у 
формі ЗНО; 

• набуло подальшого розвитку визначення змістових 
ліній психолого-педагогічної, організаційно-правової під-
готовки учасників освітнього процесу та представників 
системи публічного управління освітою до запроваджен-
ня державної підсумкової атестації випускників основної 
школи у формі зовнішнього незалежного оцінювання в умовах становлення Нової 
української школи та децентралізації влади.

2. Найістотніші наукові результати виконаного у 2020 році однорічного при-
кладного дослідження «Науково-методичне забезпечення перевірки сформо-
ваності математичної, читацької та природничо-наукової грамотності учнів 
гімназії в контексті результатів міжнародного дослідження PISA»:

• розкрито ключові аспекти розроблення та застосування завдань для пере-
вірки сформованості освітніх результатів (читацької, математичної та природни-
чо-наукової грамотності) здобувачів базової освіти, зважаючи на сучасні тенденції 
та реалії розвитку системи освіти України; 

• визначено та теоретично обґрунтовано нові методичні засади добору, струк-
турування та реалізації змісту завдань для перевірки читацької, математичної та 
природничо-наукової грамотності; 

• розроблено: методичні засади добору та структурування комплексних за-
вдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-на-
укової  грамотності за технологією PISA; методику комплексної (за технологією 
PISA) перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової 
грамотності в освітньому процесі; методичні рекомендації щодо застосування ма-
теріалів для комплексної перевірки сформованості читацької, математичної та 
природничо-наукової грамотності в освітньому процесі;

• удосконалено систему перевірки сформованості математичної, читацької та 
природничо-наукової грамотності; 

• впроваджено в навчальний процес закладів загальної середньої освіти ме-
тодичні та дидактичні матеріали щодо підвищення ефективності перевірки сфор-
мованості математичної, читацької та природничо-наукової грамотності.
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3. Найістотніші наукові результати завершеного у 2021 році прикладного 
дослідження «Організаційно-педагогічні засади проєктування освітнього се-
редовища гімназії»:

• розроблено технологію проєктування компетентнісно орієнтованого освіт-
нього середовища гімназії;

• удосконалено та розкрито сутність трансформаційних процесів в структурі 
освітнього середовища гімназії, зокрема, висвітлено тенденції у змінах форму-
вання змістового, технологічного компонентів освітнього середовища гімназії з 
урахуванням особливостей дистанційної освіти та змішаного навчання; 

• визначено: організаційно-педагогічні засади проєктування економічного 
складника освітнього середовища гімназії; педагогічні умови, модель та методику 
проєктування варіативного складника освітньої програми в освітньому середови-
щі гімназії; особливості проєктування освітнього середовища засобами Вальдорф-
ської педагогіки в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання;

• розроблено програму з підготовки вчителя до проєктування інноваційного 
освітнього середовища гімназії; 

• набули подальшого розвитку організаційно-педагогічні та психолого-педаго-
гічні особливості проєктування освітнього середовища гімназії як закладу освіти 
ІІ ступеня: дидактичні та методологічні принципи, психолого-педагогічні засади 
та педагогічні умови його проєктування.

НАПРЯМ 4. ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 році фундаменталь-
ного дослідження «Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в 
умовах профільного навчання»:

• концептуально обґрунтовано, розроблено та апробовано дидактичну систе-
му реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання, а саме: ме-
тодологічний, загальнодидактичний, методичний рівні реалізації педагогічних 
технологій в умовах профільного навчання; дидактичні умови реалізації педаго-
гічних технологій профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням; 
дидактичні умови реалізації педагогічних технологій інтерактивного навчання; 
дидактичні умови реалізації педагогічних технологій філологічного спрямуван-
ня, що передбачають формування комунікативної та читацької компетентності, 
міжпредметну інтеграцію, спільний інформаційний про-
стір,  гуманізацію та гуманітаризацію освітнього просто-
ру, оновлення бази інноваційних технологій, оновлення 
змістового наповнення курсів філологічної спрямованості 
в умовах профільного навчання; дидактичні умови реаліза-
ції мультимедійних технологій профільного навчання; пе-
дагогічні умови реалізації педагогічної технології розвитку 
творчих здібностей старшокласників в умовах профільного 
навчання за гуманітарного спрямування, що передбачають 
збалансоване відображення в змісті навчання знань, спо-
собів дій, досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
досвіду творчої діяльності, активізацію творчої діяльності 
старшокласників, систематичне створення умов для прояву 
ними творчих здібностей, забезпечення зв’язку послідов-
них етапів пізнання з творчою діяльністю, готовність пе-

до змісту >>



22

дагогів до розвитку творчих здібностей, соціально-наукове 
кореспондування – як важливу умову реалізації сучасних 
педагогічних технологій профільного навчання за соціаль-
ним спрямуванням;

• удосконалено модель реалізації педагогічних техно-
логій в умовах профільного навчання, яка стала узагаль-
ненням таких дидактичних моделей: 1) реалізації муль-
тимедійних технологій в умовах профільного навчання; 2) 
реалізації педагогічних технологій за еколого-економічним 
спрямуванням; 3) реалізації педагогічних технологій за со-
ціальним спрямуванням; 4) застосування дидактичних тех-
нологій реалізації курсів за вибором в умовах профільного 
навчання; 5) реалізації педагогічних технологій навчання 
за філологічним спрямуванням; 6) розвитку творчих здіб-
ностей старшокласників в умовах профільного навчання 

за гуманітарним спрямуванням; 
• визначено технології: 1) рефлексійно-пізнавальну технологію профільного 

навчання, яка характеризується такими ознаками, як міжособистісна, діалогічна, 
рівноправна взаємодія вчителя і учня, учня з іншими учнями, зміна установок на 
співпрацю і соціальні цінності, задоволення від такого навчання, спонукання учнів 
до конкретних дій, значне зростання ролі особистості педагогічного працівника 
(як лідера, організатора), рефлексія щодо засвоєння нової інформації, поєднання 
парної, групової діяльності на паритетних засадах; 2) формування читацьких та 
інформаційних компетентностей учнів, яка базується на теорії цілеспрямовано-
го поетапного формування інтелектуальної діяльності учнів та об’єднує особи-
стісно-розвивальний, ціннісно-мотиваційний, інформаційно-комунікативний 
та діяльнісно-практичний компоненти; 3) профільного навчання за еколого-е-
кономічним спрямуванням на основі практики дослідження і розв’язання про-
блемних життєвих ситуацій, природних і антропогенних об’єктів, доступних для 
індивідуального або групового вивчення; 4) алгоритм (субмодель) реалізації пе-
дагогічних технологій за соціальним спрямуванням: «заклад загальної середньої 
освіти» – «особистість педагогічного працівника» – «читання як процес пізнання 
культури і законів функціонування суспільства» – «педагогічні технології» – «ін-
телектуальний розвиток здобувача освіти» – «світ професій» – «Я-у-соціумі»; 5) 
спеціальну програму просвітництва педагогів щодо розвитку творчих здібностей 
старшокласників в мовах профільного навчання, яка передбачає проведення бесід, 
індивідуальних консультацій, круглих столів, семінарів-практикумів, тренінгів; 

• охарактеризовано поняття «дидактичний кліринг», «педагогічні технології 
філологічного спрямування», «фасилітатор в освіті»; уточнено зміст понять «педа-
гогічні технології філологічного спрямування», «інформаційна компетентність», 
«тенденції реалізації», «конфлікт в освітньому процесі»;

• розроблено критерії технологічності освітніх процесів, зокрема концепту-
альність, системність, керованість, повторювальність, ефективність, та дидакти-
ко-методичне забезпечення розвитку творчих здібностей старшокласників; 

• виявлено тенденції взаємозв’язку і взаємовпливу соціалізаційних та соці-
альних чинників на соціальний вектор реалізації педагогічних технологій про-
фільного навчання – якість читання та розуміння підручникових текстів, літе-
ратурно-художніх, науково-популярних та інших видань і рівень формування в 
учнів культури їх інтелектуального життя та розвитку, тенденції реалізації пе-
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дагогічних технологій профільного навчання за гуманітарним (філологічним) 
спрямуванням, зокрема гуманітаризації навчання, інтеграції навчання (застосу-
вання інтегрованого підходу у вивченні предметів гуманітарного циклу, впрова-
дження міждисциплінарних зв’язків гуманітарних та природничих предметів у 
навчальний процес закладів загальної середньої освіти), варіативності (містить 
багаторівневий варіативний підхід до змісту освіти та педагогічних технологій);

• систематизовано та узагальнено матеріали та емпіричні дані аналітико-ді-
агностичних зрізів, здійснено їх перевірку за допомогою методів математичної 
статистики. 

2. Найістотніші наукові результати завершеного у 2021 
році прикладного дослідження «Науково-методичне за-
безпечення підготовки вчителя до реалізації компетент-
нісно орієнтованого навчання»:

• з’ясовано сутність проблеми компетентнісно орієнто-
ваного навчання в педагогічній теорії та освітній практиці;

• визначено критерії професійної компетентності сучас-
ного педагога, психолого-педагогічні умови реалізації ком-
петентнісно орієнтованого навчання в закладах загальної 
середньої освіти, психологічну основу розвитку педагогіч-
ної компетентності вчителя та організаційно-педагогічні 
умови його підготовки до реалізації компетентнісно орі-
єнтованого навчання;

• розроблено структуру та зміст науково-методичного 
забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого 
навчання, інструментарій діагностики рівня сформованості в учителів умінь та 
навичок педагогічної діяльності у компетентнісно орієнтованому середовищі, 
навчальну програму та методичні рекомендації щодо підготовки вчителів до ре-
алізації компетентнісного навчання;

• експериментально встановлено, що впровадження розробленого на основі 
визначених педагогічних умов і методичних підходів науково-методичного за-
безпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого нав-
чання сприяє професійній самореалізації й спонукає до подальшого саморозвитку 
педагогів. Розроблений зміст науково-методичного забезпечення коригувався на 
основі апробації методики підготовки вчителів до реалізації компетентнісно орієн-
тованого навчання в умовах функціонування закладу загальної середньої освіти. 

3. Найістотніші наукові результати завершеного у 2021 
році прикладного дослідження «Методика компетент-
нісно орієнтованого навчання української мови учнів 
початкових класів закладів загальної середньої освіти 
з навчанням мовами національних меншин»:

• розроблено та впроваджено в освітню практику екс-
периментальну методику компетентнісно орієнтовано-
го навчання української мови учнів початкових класів 
закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами 
національних меншин, що забезпечує реалізацію форму-
вання внутрішньої мотивації щодо вивчення української 
мови,  виховання ціннісного ставлення до державної мови 
та спілкування нею,  збагаченню активного й пасивного 
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словника з української мови учнів 
початкових класів закладів загаль-
ної середньої освіти з навчанням 
мовами національних меншин, що 
позитивно вплинуло на формуван-
ня комунікативних умінь і навичок 
учнів, розуміння й засвоєння змісту 
навчальних текстів;

• у результаті апробації й упро-
вадження експериментальної мето-
дики виявлено  зростання інтересу 
учнів до порівняння лексичного ма-
теріалу української та рідної мов, ви-
конання підстановчих і трансформа-

ційних вправ (на матеріалі словосполучень, речень, текстів), конструювання слів 
з букв або складів,  використання учнями словникового запасу української мови. 

4. Найістотніші наукові результати завершеного у 2022 році прикладного 
дослідження «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початко-
вій школі»:

• теоретично обґрунтовано дидактико-методичні засади застосування техно-
логічного підходу до побудови навчального забезпечення інтегрованого навчан-
ня; дидактико-методичні засади побудови комплексної технології, у якій поєдну-
ється активне сприймання інформації, вдумливе читання, критичне мислення, 
рефлексивно оцінювальна і творча діяльність учнів; доцільність застосування 
читацьких технологій – різних комбінацій прийомів, алгоритмів розумових дій 
як найбільш ефективних для успішного формування прогностичних умінь молод-
ших школярів; дидактико-методичні засади розроблення технології формування в 
учнів 3-4 класів умінь досліджувати науково-художній текст, застосування з цією 
метою найбільш продуктивних прийомів освітніх і читацьких технологій; педаго-
гічні умови розроблення технології оцінювання навчальних досягнень молодших 
школярів, що враховують відповідність інструментів оцінювання меті, завданням 
навчального предмета або інтегрованого курсу та обов’язковим результатам нав-
чання, використання інструменту оцінювання адекватного відповідному об’єкту 
діагностування, застосування прийомів отримання зворотного зв’язку; дидактич-

ні засади технології діагностики навченості учнів почат-
кової школи;

• розроблено зміст і форми реалізації завдань Типової 
освітньої програми щодо медіаграмотності, зокрема, ство-
рено навчальний ресурс, який включений у підручники 
читання для 2-4 класів, форми реалізації ресурсу «меді-
авіконця» і медійні завдання, мініпроєкти, поєднання 
індивідуальної, парної і групової, колективної роботи, 
інтерактивні прийоми; розроблено алгоритм побудови 
варіантів інтегрованих уроків з курсу «Я досліджую світ» 
від визначення цілей до перевірки показників досягнення 
прогнозованих результатів; розроблено й реалізовано в 
практиці початкового навчання алгоритм побудови варі-
антів інтегрованих уроків з курсу «Я досліджую світ» – від 
визначення цілей до перевірки показників досягнення 
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прогнозованих результатів; технологію вхідного діагностування навчання учнів 2, 
3, 4 і 5 класів, забезпечену інструментарієм визначення залишкових результатів з 
української мови та читання, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;

• уточнено поняття «технології навчання», «лінгвістичне/вербальне прогнозу-
вання», «залишкові результати навчання»; уведено в науковий тезаурус терміни 
«вербально-смислове прогнозування»; уведено в науковий тезаурус термін «нав-
ченість учнів» (відносно стійка властивість особистості, що відображає її здатність 
до подальшого учіння). 

5. Найістотніші наукові результати завершеного у 2022 році прикладного 
дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 
мов учнів 5–6 класів гімназій»: 

• визначено та науково обґрунтовано науково-теоретичні засади методики 
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій;  
дидактичну сутність міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності 
учнів 5–6 класів гімназій як стратегічної ознаки змісту компетентнісно орієнтова-
ного навчання та характеристика засобів її формування; педагогічні засади реалі-
зації наскрізних змістових ліній на уроках іноземних мов у 5–6 класах гімназій; 
дидактичні та методичні функції мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно 
орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів 5–6 класів гімназій; струк-
туру шкільного підручника  іноземної мови; зміст соціокультурного компонента 
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов і засоби оволодіння ним 
учнями 5–6 класів гімназій; способи формування соціокультурної компетентності 
у процесі навчання іноземної мови на компетентнісних засадах; етапи роботи над 
ситуативним мовленням; дидактико-розвивальний потенціал навчально-мов-
леннєвих ситуацій та систему засобів їх використання у процесі компетентнісно 
орієнтованого навчання іноземного спілкування учнів 5–6 класів гімназії; кон-
цептуальні засади цілей та змісту модельних програм з іноземних мов для учнів 
5–6 класів в умовах використання компетентнісної парадигми;

• спроєктовано та дидактично змоделювано зміст компетентнісно орієнтова-
ного навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій;

• розроблено й охарактеризовано: систему вправ і завдань  для формуван-
ня іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 
гімназій в говорінні (діалогічне та монологічне мовлення), аудіюванні, читанні 
й письмі;  систему вправ і завдань для формування ключових компетентностей 
учнів 5–6 класів гімназій; систему мовленнєвих ситуацій для навчання іншомов-
ного спілкування учнів 5–6 класів у процесі компетентніс-
но орієнтованого навчання; систему дидактичних засобів 
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов, 
презентовану в змісті шкільного підручника;

• удосконалено й уточнено: принципи побудови ком-
петентнісно орієнтованого змісту шкільного підручника 
іноземної мови; систему дидактичних засобів підручни-
ка, зокрема видів вправ і завдань, які забезпечують фор-
мування міжкультурної іншомовної комунікативної ком-
петентності; психолого-педагогічні умови впровадження 
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 
5–6 класах; концептуальні засади проєктування, конструю-
вання та апробації змісту сучасного шкільного підручника з 
іноземної мови як полідидактичної моделі системи форму-
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вання іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти; 

• набули подальшого розвитку: методичні функції підручника у процесі компе-
тентнісно орієнтованого навчання іноземних мов; методична технологія викори-
стання мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого навчання 
іншомовного спілкування; дидактичні та методичні функції мовленнєвих ситуацій 
як засобів компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування уч-
нів 5–6 класів гімназій; прийоми ефективного оволодіння мовним і мовленнєвим 
матеріалом у процесі навчання іноземної мови учнів 5–6 класів.

НАПРЯМ 7. ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА.  
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОСВІТА.  

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

1. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 році прикладного 
дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання математи-
ки в ліцеї на рівні стандарту»:

• розроблено методику компетентнісно орієнтованого навчання математики 
на рівні стандарту, яка передбачає використання: конструктивного підходу при 
введенні базових понять; властивостей і графіків функцій для аналізу та опису 
реальних процесів і явищ; оперативних тверджень (алгоритмічних приписів, 
евристик, схем міркувань); змістових внутрішньопредметних і міжпредметних 
зв’язків; орієнтацію на застосування властивостей математичних об’єктів у тех-
ніці, будівництві, побуті, суміжних науках; широке використання математичного 
експерименту. 

• експериментально доведено ефективність: методичних прийомів: 1) добору 
змісту навчання математики в ліцеї на рівні стандарту, яка охоплює розроблені 
основи добору (методологічні знання, які окреслюють межі пошуку змісту, та фак-
тори, що впливають на його відбір), принципи добору (спрямовані на досягнення 
сучасних цілей математичної освіти), методичні вимоги до добору змісту; 2) ре-
алізації наскрізних ліній ключових компетентностей (відповідні вимоги до нав-
чання; види і рівні складності задач практичного змісту, які стосуються сучасних 
суспільно-економічних запитів і цінностей, та методи і способи їх розв’язання); 3) 
забезпечення прикладної спрямованості навчання математики, яка ґрунтується 
на відповідності навчального матеріалу етапам застосування математики на прак-

тиці; технологій:1) організації дослідницької та проєктної 
діяльності з використанням програмно-педагогічних засобів 
для розширення практики математичного моделювання і 
дослідження об’єктів реальної дійсності; 2) навчання учнів 
розв’язувати математичні задачі підвищеної складності (пе-
редбачає використання допоміжних елементів); 3) розвитку 
вмінь розв’язувати задачі практичного змісту (орієнтована 
на етапи: формалізації, розв’язування задачі у межах побу-
дованої моделі, інтерпретації розв’язку); способу розв’язання 
визначеної проблеми, що полягає в удосконаленні вимог до 
математичної підготовки, зокрема розроблення обов’язко-
вих результатів навчання і конкретизація їх відповідними 
вправами; інноваційних форм навчання математики («змі-
шане навчання», «перевернутий клас», «хвильові занурен-
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ня», методів, що передбачають співпрацю – рольові ігри, дослідницькі проєкти, 
експерименти, групові завдання тощо); інтегрованого підходу до добору змісту 
навчання математики (введення узагальнюючих понять сучасної математики, 
які дають змогу з єдиних наукових позицій трактувати основні алгебраїчні та 
геометричні поняття; посилення внутрішньопредметних і міжпредметних зв’яз-
ків); вимог до побудова системи вправ з урахуванням їх варіативності: за видами 
(на обчислення, доведення, побудову, дослідження), за характером умови (з пов-
ною, неповною, надлишковою, ймовірнісною та суперечливою інформацією), за 
поданням умови (усні, письмові, графічні тощо), за способами розв’язування, за 
нарощуванням складності, за взаємозв’язком між компонентами умови (прямі, 
обернені, протилежні тощо); 

• набули подальшого розвитку методичні засади навчання математики: орієн-
тація на застосування математики (передбачає: виділення конкретних ситуацій, 
явищ, для опису яких використовуються математичні поняття й факти; застосу-
вання методу математичного моделювання; вироблення вмінь досліджувати ма-
тематичні моделі реальних процесів та проводити найпростіші обчислювальні 
експерименти із використанням інформаційних технологій; збільшення питомої 
ваги прикладних текстових задач та задач на моделювання просторових форм 
за їх кількісними характеристиками); використання емпіричного досвіду учня, 
наочно-інтуїтивного підходу в навчанні (охоплює: послаблення аксіоматичної лі-
нії, орієнтацію на засвоєння оперативних знань, використання конструктивного 
підходу до визначення понять); укрупнення навчального матеріалу (паралельне 
вивчення аналогічних понять, взаємно обернених тверджень; виділення типо-
вих конфігурацій малюнків, які використовуються по мірі вивчення матеріалу, 
груп задач із спільними чи аналогічними способами розв’язання; систематизація 
понять, властивостей, способів розв’язування задач, що покращує розв’язування 
задач, зокрема практичного змісту); візуалізація навчальних текстів (викори-
стання при введенні понять, доведенні тверджень, розв’язуванні сюжетних задач 
структурних граф-схем).

2. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 році прикладного 
дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформати-
ки в ліцеї на рівні стандарту»:

• уперше визначено концептуальні засади формування цілей і змісту навчан-
ня інформатики в 10–11 класах як обов’язково-вибіркового предмета; 

• розроблено елементи технології планування освітнього процесу інформа-
тики на рівні закладу загальної середньої освіти; методичні прийоми, засновані 
на стимулюванні активного пошуку відомостей у мережі інтернет (забезпечують 
ініціювання, підкріплення прагнення до систематизації відомостей, що отриму-
ються з мережі, чим дотягатиметься подолання «кліпового мислення» дігіталізо-
ваної молоді і формуватимуться відповідні компетентності); 

• удосконалено: критерії формування змісту навчання інформатики на основі 
результатів аналізу стану інформатики як науки і галузі інформаційно-комуніка-
ційних технологій на момент дослідження, перспектив розвитку інформатизації 
суспільства, педагогічного досвіду, відображеного у вітчизняних і зарубіжних 
наукових публікаціях, даних мережі інтернет; елементи методики і технологій 
навчання (застосування форм і прийомів подання навчального матеріалу, засно-
ваних на укрупненні дидактичних одиниць; 

• підтверджено припущення щодо необхідності інтегрування навчання інфор-
матики з навчанням інших предметів (зокрема – технологій), формування єдино-
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го технологізованого освітнього процесу, у якому мають досягатися цілі не лише 
навчання користування сучасними пристроями й технологіями, але й формува-
тися фундаментальні знання, які стануть важливою частиною сумарної моделі 
компетентностей громадянина дигіталізованого суспільства;

• набули подальшого розвитку методичні засади навчання інформатики, зо-
крема максимально можливе використання інтегративного потенціалу навчан-
ня інформатики (доцільність застосування перевірено не лише на рівні закладів 
загальної середньої освіти, але й на рівні професійної (вищої) освіти, оскільки 
зазначене є характерним для покликáнь (challenges) сучасного цифрового су-
спільства); практична спрямованість вивчення програмних засобів і технологій 
опрацювання інформації, наповнення освітнього процесу завданнями і навчаль-
ними задачами (результати виконання навчальних завдань мають бути прак-
тично застосовні, або їх застосування може бути проілюстроване прикладами з 
повсякденного життя, базування навчання на вже наявному особистому досвіді 
суб’єктів навчання. 

3. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 
році прикладного дослідження «Методика компетент-
нісно орієнтованого навчання української мови учнів 
ліцею на рівні стандарту»:

• упроваджено експериментальну методику компе-
тентнісно орієнтованого навчання української мови уч-
нів ліцею на рівні стандарту, що сприяло реалізації таких 
освітніх завдань: а) формування внутрішньої мотивації 
щодо вивчення української мови; б) виховання ціннісного 
ставлення до державної мови, спілкування нею; в) надання 
знанням і вмінням з української мови функційності, дієво-
сті; г) формування узагальнених знань і вмінь (аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити власні 
висновки). Особливості компетентнісно орієнтованої ме-
тодики відображено в «Концепції навчання української 

мови учнів ліцею»;
• виявлено, що результатом упровадження експериментальної методики стало 

зростання інтересу учнів до уроків; мотивованість на міжособистісне спілкуван-
ня; бачення ширших перспектив застосування знань і вмінь з української мови; 
переосмислення ролі мови для особистісного розвитку. У  результаті активізації 
таких системних елементів методики, як цілевизначен-
ня, рефлексія (що важливо для саморозвитку школярів), 
завдань для самонавчання, вибір домашнього завдання, 
зросла активність, ініціативність учнів на уроках; робота з 
мовленнєвими жанрами сприяла регулюванню соціальної 
поведінки, формуванню впевненості у процесі комунікації, 
що важливо для комфортного входження учнів у соціум;

• доведено, що система вправ і завдань, покладена в ос-
нову експериментальної методики, сприятлива для форму-
вання життєво важливих умінь ХХІ століття, зокрема успіш-
но спілкуватися, ефективно й продуктивно співпрацювати, 
творчо розв’язувати проблеми, ухвалювати рішення, бути 
рішучими й наполегливими. У процесі експериментально-
го навчання підтверджено, що системне цілевизначення, 
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планування, рефлексія забезпечує формування важливої 
ключової компетентності – навчання впродовж життя;

• установлено, що в результаті добре реалізованого 
принципу текстоцентризму поліпшилася ефективність 
роботи над формуванням умінь виявляти, формулювати 
й розв’язувати проблеми, збагачувати емоційний світ під-
літків, долати різноманітні труднощі, розвивати систему 
ставлень в учнів (до себе, до інших людей, до природи, до 
цінностей, до світу, до подій і явищ);

• упроваджено в освітній процес ліцеїв науково обґрун-
товане й експериментально апробоване дидактико-мето-
дичне забезпечення, зокрема підручники української мови 
для 10-11 класів, матеріали посібників «Методика компе-
тентнісно орієнтованого навчання української мови учнів 
ліцею на рівні стандарту», «Мовленнєві жанри на уроках української мови в ліцеї 
(рівень стандарту)».

4. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 році прикладного 
дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української 
літератури в ліцеї».

• розроблено та впроваджено в освітній процес методику компетентнісного 
навчання української літератури в ліцеї на рівні стандарту, засадничі положення 
якої реалізовано в чинному підручнику «Українська література. 11 клас» (рівень 
стандарту);

• доведено: методичну вартісність розробленої та апробованої системи різ-
норівневих компетентнісно орієнтованих запитань і завдань, застосування яких 
сприяє поглибленню читацьких умінь діалогічного прочитання художнього тво-
ру, актуалізації читацького досвіду старшокласників, удосконаленню вмінь са-
мостійної дослідницької діяльності, виявленню особистісного ставлення до про-
читаного, рефлексії виконання запланованого; методичну доцільність реалізації 
літературознавчого контексту в процесі опрацювання навчального матеріалу, що 
поглиблює вміння застосовувати теоретико-літературні поняття під час аналізу 
художнього твору;

• засвідчено значущість реалізації мистецького контексту в процесі опрацю-
вання навчального матеріалу, залучення якого сприяє розвитку читацької та куль-
турної компетентностей старшокласників, зокрема поглибленню вміння зістав-
ляти специфіку розкриття літературної теми, художнього 
образу в різних видах мистецтва, формує розуміння ролі 
української літератури як невіддільного складника світо-
вої художньої культури, удосконалює вміння аналізувати 
та інтерпретувати літературні твори у взаємодії з різними 
творами мистецтва, розвиває здатність усвідомлювати со-
ціокультурну значущість художньої літератури, уміння на-
бувати досвід емоційних переживань, виявляти ціннісне 
ставлення до різних видів мистецтва;

• виявлено важливість реалізації міжпредметної взає-
модії у процесі аналізу літературного твору (історія України, 
всесвітня історія, зарубіжна література, мистецтво), зокре-
ма використання таких її форм і видів, як укладання бук-
трейлера; порівняльні/компаративні студії з елементами 
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структурно-стильового шляху аналізу художнього тексту 
щодо стильових течій модернізму, окремих жанрів;

• підтверджено результативність апробованої компе-
тентнісно орієнтованої методики навчання української лі-
тератури в ліцеї, досягнення якої обумовлено врахуванням 
ідеї суб’єкт-суб’єктного шкільного літературного навчання, 
дотриманням принципу діалогізму, що орієнтує учнів на осо-
бистісний діалог із письменником, текстом художнього твору 
та іншими читачами; раціональним практикуванням методів 
і прийомів організації навчальної діяльності, що сприяють 
підвищенню інтересу старшокласників до читання творів 
української літератури, удосконаленню аналітико-інтерпре-
таційних умінь, осмисленому розумінню теоретико-літера-
турних понять у процесі опрацювання художнього твору, 
активізації самостійної творчої діяльності, удосконаленню 

вмінь самостійно застосовувати здобуті в процесі навчання української літератури 
знання, керувати власним читацьким і особистісним розвитком, а відтак і підви-
щенню рівня сформованості предметної читацької і ключових компетентностей;

• подальшого розвитку набуло питання реалізації текстоцентричного і куль-
турологічного підходів у процесі навчання української літератури в ліцеї.

5. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 
році прикладного дослідження «Методика компетентніс-
но орієнтованого навчання мов та літератур національ-
них меншин у ліцеї»:

• уточнено та впроваджено в практику експеримен-
тальних закладів загальної середньої освіти методики: 
компетентнісно орієнтованого навчання російської мови 
та літератури (інтегрований курс) у ліцеї; методику компе-
тентнісно орієнтованого навчання мови іврит, новогрецької 
мови і літератури в ліцеї на основі роботи з культурологіч-
ними текстами;  компетентнісно орієнтованого навчання 
ромської мови в школі;

• скориговано зміст експериментальних підручників і 
посібників за результатами апробації, зокрема визначено до-

цільність їх структури, використання 
дібраних текстів і компетентнісно орієнтованих  завдань; 

• виявлено, що впровадження результатів наукового 
дослідження забезпечує: 

• оптимізацію навчального процесу, трансформації 
змісту мовно-літературної освітньої галузі в кон-
тексті модернізації та реформування української 
школи; 

• поліпшення якості освіти у відповідності до завдань 
сучасного етапу розвитку українського суспільства 
й особистих інтересів і запитів учнів;

• підтримку та розвиток мов і культур національних 
меншин, збереження етнокультурної ідентичнос-
ті здобувачів освіти, формування їх громадянської 
ідентичності на патріотичних засадах; 

до змісту >>



31

• зроблено й обґрунтовано висновки щодо ефектив-
ності теоретичних і практичних результатів дослідження: 
визначено, що інтеграція мовних і літературних курсів у 
ліцеї є перспективним напрямом трансформації змісту фі-
лологічної галузі, зокрема  навчання мов і літератур наці-
ональних меншин; розроблені методики компетентнісно 
орієнтованого навчання  забезпечують ефективне форму-
вання як ключових, так і предметних компетентностей 
учнів, зокрема комунікативної, читацької і культурологіч-
ної; навчальні матеріали експериментальних підручників 
і посібників  сприяють формуванню компетентних мовців 
і читачів, підвищенню інтересу учнів до вивчення мови і 
літератури, удосконаленню вмінь (необхідних для слухан-
ня, розуміння текстів, читання вголос і мовчки, складан-
ня усних і письмових висловлювань у різних ситуаціях і 
сферах спілкування, аналізувати текст в єдності його змісту та форми, критично 
осмислювати інформацію, отриману з тексту,  доцільно використовувати мовні 
засоби в залежності від сфери та ситуації спілкування, створювати вторинні тек-
сти, власні усні та письмові висловлювання, виявляти культурологічну інформа-
цію, що міститься в текстах; формуванню ціннісної системи учнів на гуманістич-
них засадах.

6. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 році прикладного 
дослідження «Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та 
громадянської освіти в ліцеї»:

• охарактеризовано методи розвитку критичного мислення та критичного 
читання старшокласників у навчанні історії, методи формування/розвитку істо-
ричної предметної та громадянської компетентностей в учнів ліцею; 

• визначено критерії і стратегії формувального оцінювання учнів з історії та 
громадянської освіти, методичні умови формування/розвитку історичної пред-
метної та громадянської компетентностей учнів ліцею на уроках історії України 
та громадянської освіти, постановки запитань з огляду на роботу з текстами та 
візуальними матеріалами;

• розроблено методику компетентнісно орієнтованого навчання історії та 
громадянської освіти учнів ліцею, моделі навчання учнів ліцею критичного 
мислення засобами історії, формування в учнів умінь осмисленого критичного 
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читання на уроках історії та громадянської освіти; модель дослідницького нав-
чання; систему компетентнісно орієнтованих завдань, принципи формування 
змісту компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в лі-
цеї; методичні рекомендації щодо запровадження компетентнісно орієнтова-
ної методики навчання учнів ліцею історії та громадянської освіти, аспектам 
філософії, технології розвитку критичного мислення учнів;  критерії та показ-
ники сформованості історичної предметної та громадянської компетентностей 
учнів ліцею; 

• упроваджено експериментальну методику в закладах загальної середньої 
освіти. 

7. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 році прикладного 
дослідження «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтова-
ного навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування 
в гімназії та ліцеї»:

• з’ясовано ефективність освітніх впливів (змісту, методів, технологій, засобів 
навчання економіки та географії) на розвиток компетентнісного потенціалу учнів 
ліцею в умовах профільного навчання; 

• обґрунтовано методичні цілі щодо реалізації навчальних програм курсів 
за вибором у відповідності до вікових особливостей та соціальних запитів учнів 
гімназії та ліцею;
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• оновлено науково-методичні засади шкільної економічної і географічної осві-
ти через удосконалення змісту навчальних програм, посібників та практикуму з  
економіки і географії в гімназії та ліцеї;

• удосконалено через педагогічні методи систему формування ключових та 
предметних компетентностей; 

• розроблено, апробовано та впроваджено методику формування ключових 
компетентностей «підприємливість та фінансова грамотність», що реалізуєть-
ся  через зміст навчальних програм для курсів за вибором; технологію форму-
вання наукових економічних понять в змісті курсів за вибором з географії та 
економіки.

8. Найістотніші наукові результати завершеного у 
2020 році прикладного дослідження «Інтеграція змісту 
профільної освіти як засіб формування в учнів наукової 
картини світу»:

• теоретично обґрунтовано поняття «наукова картина 
світу учнів профільної школи» та створено методичні мо-
делі її формування у процесі навчання;

• розроблено концепцію формування наукової картини 
світу, образу світу в учнів ліцею засобами інтеграції змісту 
профільної освіти; 

• апробовано методичну систе-
ма формування цілісності знань уч-
нів профільної школи; методи та 
способи розв’язання проблеми ін-
теграції змісту профільної освіти 
як засобу формування в учнів наукової картини світу та 
образу світу;

• створено  технологію формування наукової карти-
ни світу в учнів профільної школи; систему критеріїв і по-
казників сформованості в учнів цілісності знань, наукової 
картини світу, образу світу та ключових компетентностей 
як результатів навчання з предметів природничо-матема-
тичного та літературознавчого циклів у процесі реалізації 
принципу інтеграції.

9. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 
році прикладного дослідження «Методика компетентніс-
но орієнтованого навчання фізики в гімназії»:

• скореговано процесуальний та оцінювально- 
результативний складники методики компетентнісно орі-
єнтованого навчання фізики в гімназії;

• розроблено методичні рекомендації для вчителів фізи-
ки щодо реалізації оцінювання сформованості предметної 
компетентності учнів гімназії з фізики (критерії оцінюван-
ня результатів навчання, інструментарій формувального й 
підсумкового оцінювання; рекомендації щодо опису очікува-
них результатів навчання, що виявляються у різних видах 
навчально- пізнавальної діяльності з фізики; рекомендації 
щодо розроблення й використання комплексних завдань 
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для оцінювання рівнів сформованості предметної компе-
тентності учнів з фізики); систему завдань для реалізації 
наскрізних змістових ліній та для оцінювання результатів 
навчання учнів;

• експериментально доведено ефективність методики 
реалізації наскрізних змістових ліній як засобу формуван-
ня ключових і предметної компетентностей; функціональ-
ність оцінювання предметної і ключових компетентностей 
на основі визначення рівнів сформованості їх компонентів 
як результатів діяльності (знань, умінь, навичок, ціннісних 
ставлень та набутого досвіду практичної діяльності; доціль-
ність спрямування освітнього процесу з фізики в гімназії 
на результати навчання.

10. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 році прикладного 
дослідження «Науково- методичне забезпечення варіативного складника змі-
сту профільного навчання технологій у професійному ліцеї»:

• розроблено вперше зміст навчання учнів професійного ліцею технологіям 
«Індустрії 4.0» (інтернет речей, застосування аналітики великих даних, нанотех-
нології, 3-D друк та інші адитивні технології); нові підходи щодо формування змі-
сту навчальних програм та навчальних посібників спецкурсів технологічного 
профілю для учнів професійного ліцею (зміст спецкурсів має забезпечити їх бага-
тоцільове використання за умов очного, дистанційного та змішаного навчання 
у різних типах закладів загальної середньої освіти; врахування особливостей ді-
яльності фахівців в галузі техніки; проєктування змісту на основі сформульованих 
інноваційних ідей); методику компетентнісно орієнтованого навчання техноло-
гій у професійному ліцеї за змістом розроблених і експериментально апробова-
них спецкурсів «Проєктування об’єктів техніки», «Художнє проєктування», «Про-
єктування виробів в етностилі», «Технології сучасного виробництва»; методику 
навчання учнів проєктуванню й конструюванню об’єктів техніки, сутність якої 
полягає у використанні інноваційних форм організації навчального процесу з про-
фільного навчання технологій, що максимально наближають навчальний процес 
до виробничого (методика спрямована на підвищення ефективності профільного 
навчання учнів за змістом спецкурсів, формування проєктно- технологічної компе-
тентності учнів, свідомому вибору учнями своєї майбутньої професії); педагогічні 
умови ефективної реалізації змісту спецкурсів у процесі профільного навчання 
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технологій учнів професійного ліцею; технологію проєктування змісту спецкурсів 
для профільного навчання технологій у професійному ліцеї; інтегративний підхід 
до проєктування варіативного складника змісту профільної середньої техноло-
гічно ї освіти (сутність якого полягає в тому, що відбувається інтеграція змісту 
на трьох рівнях — ціннісно- смисловому, змістовому, операціно- діяльнісному, що 
сприяє формуванню цілісної картини світу, розумінню процесів виробничої сфери, 
усвідомленому професійному самовизначенню); методику експериментального 
апробування навчальних програм та посібників для спецкурсів технологічного 
профілю, що забезпечує отримання достовірних кількісних і якісних експеримен-
тальних результатів щодо формування проєктно- технологічної компетентності 
учнів професійного ліцею; способи визначення рівня сформованості проєктно- 
технологічної компетентності учнів у процесі експериментального апробування 
змісту спецкурсів, що виконується за підготовленими різнорівневими завданнями 
з технологій та розробленими і виконаними учнями проєктами; методику прове-
дення індивідуально зорієнтованих майстер- класів для розроблення і виконання 
проєктів учнями;

• удосконалено методи розвитку творчого технічного 
мислення учнів (подолання типових психологічних бар’є-
рів; навмисне ускладнення завдання для активізації мис-
лення; поділ об’єкта конструювання чи певної проблеми 
на складові елементи; розгляд предметів і явищ під різним 
кутом зору); методи розв’язування учнями технічних задач 
у процесі проєктування й конструювання об’єктів техніки 
(шляхом відшукання аналогій, формулювання й вирішення 
технічних суперечностей; стимулювання творчого мислен-
ня випадковістю; модифікована морфологічна скринька);

• набули подальшого розвитку шляхи та способи вико-
ристання критеріїв добору змісту навчальних посібників 
спецкурсів для профільного навчання технологій.

11. Найістотніші наукові результати завершеного у 2021 році прикладного 
дослідження «Науково- методичні засади створення модельних навчальних 
програм адаптаційного циклу базової середньої освіти»:

• вивчено зарубіжний і національний досвід щодо структурування змісту 
базової середньої освіти та його реалізації в освітній практиці через систему на-
вчальних предметів / інтегрованих курсів);
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• обґрунтовано принципи формування структури та змісту мовно- літературної, 
природничої, математичної та технологічної освіти в Новій українській школі на 
засадах компетентнісного підходу;

• розкрито методологічні й методичні засади структурування модельних на-
вчальних програм, зокрема обґрунтування очікуваних результатів навчання як 
механізмів реалізації моделі освіти, орієнтованої на результат, структурування 
змісту навчання за концентрично- спіральним (математика, природничі науки), 
модульним (технології) та лінійно- ступеневим (українська мова, українська лі-
тература, українська та зарубіжна літератури) підходами, добір видів навчально- 
пізнавальної діяльності, спрямованих на досягнення мети освітньої галузі, фор-
мування ключових компетентностей та наскрізних умінь;

• розроблено модельні навчальні програми для 5–6 класів з української мови, 
української літератури, інтегрованого курсу української і зарубіжної літератур, 
математики, природничих наук, технологій, які отримали гриф Міністерства осві-
ти і науки України (наказ МОН України № 795 від 12 липня 2021 року) та впрова-
джуються у пілотних закладах освіти в межах інноваційного освітнього проєкту 
Всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально- методичного за-
безпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Держав-
ного стандарту базової середньої освіти».

12. Найістотніші наукові результати завершеного у 2018 році прикладного 
дослідження «Науково- методичні засади компетентнісно 
орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі»:

• з’ясовано можливості й умови реалізації змісту 
компетентнісно орієнтованого навчання біології та хімії; 
календарно- тематичне планування з хімії й біології на 
компетентнісній основі сприяє планомірному формуванню 
компетентностей учнів; розподіл вимог до результатів на-
вчальної діяльності учнів за складниками компетентності 
спрощує моніторинг і контроль цієї діяльності;

• виявлено, що реалізація їх потребує певного спря-
мування змісту окремих питань програми, а не їх розши-
рення, внутрішньопредметної та міжпредметної інтеграції 
навчального змісту;

• встановлено відповідність розроблених навчальних 
завдань, зокрема на основі синхроністичної таблиці, вимо-
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гам до компетентнісно орієнтованих завдань, доступність 
їх для учнів;

• доведено, що використання сучасних методів навчан-
ня (моделювання, метод проєктів, дослідницький), форм 
організації навчання (в ієрархії яких домінують групові 
форми роботи), поєднання в освітньому процесі шкільного 
підручника з сучасними інформаційно- комунікаційними 
технологіями (ІКТ) навчання сприяють досягненню очі-
куваних результатів навчально- пізнавальної діяльності 
учнів;

• експериментально доведено педагогічну доцільність 
пропонованого предметного наповнення наскрізних зміс-
тових ліній курсів хімії та біології.

13. Найістотніші наукові результати завершеного у 2018 році прикладного 
дослідження «Дидактико- методичне забезпечення навчання української мови 
й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання»:

• науково обґрунтовано зміст і структуру курсу українського літературного 
читання в закладах загальної середньої освіти з навчанням польською та румун-
ською мовами;

• розроблено дидактико- методичне забезпечення навчання української мови 
та літературного читання як ресурсу для формування ключових і предметних 
компетентностей;

• розроблено програму з українського літературного читання для 5 класу за-
кладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин;

• розроблено підручники літературного читання (українська мова) для 5 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням польською та румунською мовами.

14. Найістотніші наукові результати завершеного у 2019 році прикладного 
дослідження «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого 
навчання іноземних мов учнів початкової школи»:

• розроблено концепцію компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 
мов учнів початкової школи; модель компетентнісно орієнтованого навчання 
іноземних мов учнів початкової школи; модель освітнього іншомовного комуні-
кативного середовища компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов 
у початковій школі; класифікацію ігор для формування предметних і ключових 
компетентностей учнів молодшого шкільного віку на уроках іноземних мов; 
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методики (комунікативна, проєктна, Stem-методика); технології (компетентніс-
на, особистісно орієнтована, діяльнісна, інтерактивні, ігрові, інноваційні); ме-
тоди розв’язання визначених проблем (моделювання, лінгвосоціокультурний, 
навчання у співпраці, ситуативно- спрямований, проблемний, діалогу культур, 
Storytelling- метод, комбінованого навчання, міжкультурної медіації, рефлексив-
ні); способи розв’язання визначених проблем (система вправ і завдань, тестові 
завдання); інше (уперше створено модель компетентнісно орієнтованого навчан-
ня іноземних мов і модель освітнього іншомовного комунікативного середовища 
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової шко-
ли, розроблено концепцію компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 
мов у початковій школі);

• набули подальшого розвитку зміст ігрових технологій у теорії і практиці 
навчання іноземних мов учнів початкової школи; зміст, форми і методи контро-
лю та оцінювання іншомовних навчальних досягнень учнів початкової школи; 
структура і зміст краєзнавчого компонента у змісті навчання іноземних мов уч-
нів початкової школи; дидактичні функції самостійної роботи учнів початкових 
класів у процесі оволодіння ними іноземною мовою;

• удосконалено методику формування міжкультурної іншомовної комуніка-
тивної компетентності учнів 1–4-х класів НУШ; структуру і зміст сучасного уроку 
іноземної мови в початковій школі відповідно до вимог НУШ; систему роботи над 
проєктною діяльністю як засобу компетентнісно орієнтованого навчання іншо-
мовного спілкування учнів початкової школи.
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15. Найістотніші наукові результати завершеного у 2019 році прикладного 
дослідження «Дидактико- методичний супровід компетентнісно орієнтованого 
навчання у початковій школі»:

• розроблено проєкт Державного стандарту початкової освіти; типові освітні 
програми для 1–2-х і 3–4-х класів закладів загальної середньої освіти, створених 
під керівництвом О. Я. Савченко; методики застосування компетентнісно орієнто-
ваних завдань на уроках української мови, створення і реалізації міжпредметних 
завдань (когнітивних, діяльнісних, ціннісних) як ресурсу впровадження нового 
змісту мовно- літературної галузі, формування в молодших школярів вміння пра-
цювати з величинами, використання інструментарію формувального оцінювання 
навчальних досягнень учнів першого циклу навчання;

• запропоновано способи розв’язання проблеми формування ключових і пред-
метних компетентностей, наскрізних умінь і навичок молодших школярів засо-
бами системи завдань (система індивідуалізованих вправ і завдань для подолан-
ня в учнів труднощів навчання читання, система завдань для діагностики стану 
сформованості соціальної компетентності молодших школярів на кінець першого 
циклу навчання, система компетентнісно орієнтованих завдань для формування 
у молодших школярів умінь створювати зв’язні висловлювання за змістом прочи-

таного тексту на уроках літературного читання та діагностувальних завдань для 
перевірки рівня їх сформованості, система компетентнісно орієнтованих завдань 
для забезпечення дидактико- методичного супроводу процесу вивчення величин 
молодшими школярами, система компетентнісно орієнтованих завдань з форму-
вання в учнів екологічної грамотності, система диференційованих завдань для 
формування та розвитку в учнів навичок письма, система завдань для формуван-
ня та перевірки в учнів предметних компетентностей з української мови в 2–4-
х класах, система завдань для забезпечення суб’єктності навчання, розширення 
читацького і пізнавального простору в контексті методичного потенціалу уроків 
літературного читання);

• упроваджено технологію конструювання інструментарію формувального 
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

16. Найістотніші наукові результати завершеного у 2021 році прикладного 
дослідження «Науково- методичне забезпечення варіативного складника про-
фільної середньої біологічної і хімічної освіти»:

• теоретично обґрунтовано й розроблено зміст, навчальне й методичне забез-
печення курсів за вибором із біології і хімії для профільної школи, зокрема уперше 
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обґрунтовано теоретичні засади добору змісту курсів за вибором з біології і хімії, 
спрямованих на професійну орієнтацію здобувачів біологічної і хімічної освіти;

• обґрунтовано й розроблено навчальний і методичний супровід курсів за ви-
бором у сукупності навчальних програм, посібників для учнів, методичних реко-
мендацій для вчителів;

• удосконалено структуру варіативного складника біологічної і хімічної освіти 
завдяки виокремленню курсів за вибором міжпредметного характеру;

• розроблено методику реалізації розроблених курсів за вибором на основі 
компетентнісного підходу;

• набула подальшого розвитку ідея компетентнісного підходу в освіті, зокре-
ма у процесі реалізації новітнього варіативного компонента профільної освіти.

17. Найістотніші наукові результати завершеного у 2018 році прикладного 
дослідження «Науково- методичне забезпечення допрофесійної підготовки 
старшокласників»:

• здійснено впровадження розробленого науково- методичного забезпечення 
допрофесійної підготовки учнів старшої школи на базі 17 дослідних експеримен-
тальних майданчиків;

• підготовлено аналітичні матеріали за результатами апробації розробленого 
науково- методичного забезпечення допрофесійної підготовки учнів старшої шко-
ли, які засвідчують ефективність розробленого науково- методичного забезпечен-
ня допрофесійної підготовки старшокласників;
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• встановлено, що ефективність підготовки учнів старшої школи до вибору 
професій різних типів узалежнена від дотримання таких основних умов: удоско-
налення інваріантного і створення варіативного професійно- орієнтаційного змі-
сту, здійснення психологічного супроводу підготовки учнів до вибору профілю 
навчання й майбутньої професії, надання учням педагогічної підтримки в орієн-
туванні щодо майбутньої професії, наявність інформаційного забезпечення про-
цесу вибору профілю навчання й майбутньої професії;

• запропоновано профілізаційну тематику професійного спрямування для ін-
варіантного складника змісту освіти, яка реалізується через завдання, які орієнту-
вали б на професію; курси за вибором як обов’язкову частину змісту профільного 
навчання для варіативного складника;

• розроблено класифікацію й типи відповідних курсів за вибором;
• доведено, що така профільна спрямованість змісту курсів за вибором спри-

яє поглибленню індивідуалізації профільного навчання, розширенню світогляду 
учнів.

НАПРЯМ 13. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

1. Найістотніші наукові результати завершеного у 2020 
році фундаментального дослідження «Організаційно- 
педагогічні та економічні засади функціонування опор-
них закладів освіти як центрів управління в умовах де-
централізації»:

• здійснено теоретичний аналіз концептуальних підходів 
до створення опорних закладів освіти в ОТГ і в освітньому 
окрузі та їх мережі в регіоні як центрів управління в умовах 
децентралізації, чинної нормативно- правової бази та роз-
витку регіональної освітньої мережі: регіональний, демо-
кратичний; синергетичний та організаційно- структурний 
наукові підходи;

• теоретично обґрунтовано організаційно- педагогічні 
засади та економічні умови функціонування опорних за-
кладів освіти в умовах децентралізації освіти як центрів управління: наукові ме-
тодологічні підходи, принципи, закономірності, тенденції децентралізації управ-
ління освітою, концепцію формування довіри в сучасній школі на дитино(людино)
центристських і довірчо- партнерських засадах тривектор-
ного інноваційного розвитку школи: «Школи формування 
довіри» — «Школи громадської довіри» — «Школи культури 
довіри»; умови та чинники, механізми тощо;

• розроблено: модель організації управління опорни-
ми закладами різної структури та її субмоделі, підсистеми 
ресурсного забезпечення децентралізованого управління; 
факторно- критеріальні субмоделі оцінювання, зокрема 
концептуально- інформаційну субмодель системи державно- 
громадського управління опорним закладом освіти як 
складною відкритою і активною системою, субмодель учня- 
Людини, гідного довіри в соціокультурному просторі, суб-
модель формування й розвитку особистості учня- Людини, 
гідного довіри, субмодель опорної школи культури довіри, 
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субмодель підсистем ресурсного забезпечення децентралізованого управління; 
методики оцінювання ефективності державно- громадського управління опорни-
ми школами, реалізації мети і завдань дослідження «Школа формування довіри»; 
комплексну методику оцінювання ефективності інформаційного забезпечення 
організаційного механізму управління опорною школою;

• визначено характерні ознаки опорних закладів освіти, зокрема демократич-
ність, конкурентоздатність, відкритість, інноваційність, активність тощо; їх функ-
ції та специфіку управлінської діяльності; критерії та науково- методичні основи 
оцінювання ефективності державно- громадського децентралізованого управління 
опорними закладами освіти;

• уточнено понятійно- категоріальний апарат проблематики дослідження.

Нагородження відзнаками Інституту за досягнення в розвитку педагогічної науки, 2018 р.
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УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені наукові резуль-
тати наукових досліджень представлені у підготовленій офіційній, на-
уковій, виробничо- практичній та навчальній продукції (друковані та 

електронні видання).

Види продукції 2018 2019 2020 2021 2022 загалом

Монографії 11 8 9 10 1 39

Частини монографій 3 11 8 10 10 42

Концепції 2 1 1 - 2 6

Збірники наукових праць 8 23 14 17 13 67

Методичні посібники 20 10 10 11 5 56

Методичні рекомендації 12 5 5 5 5 32

Практичні посібники - 4 2 1 2 9

Освітні навчальні програми 9 19 12 28 22 90

Підручники 35 36 24 21 16 132

Навчальні посібники 21 32 36 46 40 175

Довідкова продукція 4 10 12 10 9 45

Статті у фахових виданнях 159 170 155 121 111 716

Матеріали та тези конференцій в Україні 306 975 902 782 540 3505

Матеріали та тези конференцій за кордоном 56 120 156 158 107 597

Статті у виданнях, що індексуються в інших 
наукометричних базах 182 168 164 82 61 657

Статті, індексовані у Scоpus і Web of Sciеnce 
Core Colection 3 32 40 47 34 156

 Загалом 1646 3228 3082 2678 1943 6324

до змісту >>
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Упровадження результатів досліджень науковців інституту здійснюється від-
повідно до Положення про впровадження результатів наукових досліджень та 
науково- технічних (експериментальних) розробок Національною академією пе-
дагогічних наук України і передбачає оприлюднення, розповсюдження та вико-
ристання цільовою групою користувачів результатів досліджень у науковій, осві-
тянській та інших видах соціальної практики. З цією метою у запитах наукових 
досліджень закладено упроваджувальний етап дослідження, у процесі якого здійс-
нюється апробація та оприлюднення наукових результатів, прогнозується соці-
альний ефект від упровадження результатів наукового дослідження. Для впрова-
дження результатів наукових досліджень широко використовуються можливості 
науково- практичних заходів: міжнародних і всеукраїнських науково- практичних 
конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо. Кожен захід супрово-
джувався підготовкою й виданням матеріалів й тез доповідей.

Усі рукописи, підготовлені у процесі дослідження, розглядаються Науково- 
експертною радою, створеною в Інституті педагогіки. До роботи експертної ради 
залучаються як провідні науковці Інституту, так і відомі фахівці з інших нау-
кових установ, закладів освіти. Така система експертизи забезпечує належний 
теоретичний рівень і практичну значущість отриманих наукових результатів. 
Після допуску до друку і впровадження — рукописи планової продукції оприлюд-
нюються і розповсюджуються серед цільової аудиторії споживачів, їх електронні 
версії розміщені на сайті Інституту педагогіки та в електронній бібліотеці НАПН 
України. Упровадження результатів завершених досліджень підтверджено відпо-
відними довідками та листами- клопотаннями від закладів освіти різних рівнів 
і типів освітніх установ.

Наукова продукція Інституту педагогіки постійно експонується на виставках 
«Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті». Високий рівень підго-
товленої продукції засвідчує її відзначення в конкурсі НАПН України на кращі 
наукові роботи.

до змісту >>
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Результати наукових досліджень реалізововано у:
• виконанні нових наукових робіт, якщо в процесі дослідження визначилися 

проблеми, які потребують окремого вирішення;
• інноваційних розробках у галузі освіти, педагогіки та психології;
• матеріалах аналітичного та узагальнюючого характеру до державних допо-

відей; експертних висновках, зокрема щодо актуальних проблем освіти і науки, 
освітніх інновацій, навчальної літератури, засобів навчання, проєктів нормативно- 
правових документів, державних і галузевих програм;

• рекомендаціях і матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, се-
мінарів тощо.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Упродовж звітного періоду науковці Інституту педагогіки здійснювали й 
координували понад 30 експериментів всеукраїнського рівня, у яких було 
перевірено експериментальні моделі та методики, розроблені за резуль-

татами планових наукових досліджень, а також концептуальні засади реалізації 
Нової української школи, зокрема дидактико- методичне забезпечення змісту по-
чаткової та базової освіти.

2018 2019 2020 2021 2022

Загалом 35 38 19 7 7

всеукраїнського 21 19 13 7 7

регіонального 1 1 -

на рівні Інституту 14 18 5 - 14

Кількість закладів 444 504 401 490 492

-всеукраїнського рівня 306 363 356 337 337

-регіонального рівня 11 11 - -

-за угодами 138 130 34 153 155

НАЙМАСОВІШІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

«РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 

ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки Укра-
їни № 1028 від 13.07.2017 р.

Термін проведення експерименту: 2017–2022 рр.
Експериментальна база: 129 закладів загальної середньої освіти.

до змісту >>
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Наукові консультанти: Бібік Надія Михайлівна, головний науковий співро-
бітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор пе-
дагогічних наук, професор; Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу 
початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель Нової української 
школи (початкова школа).

Результати експерименту: підтверджено гіпотезу дослідження, якою припу-
скалось, що реалізація нового Державного стандарту початкової загальної серед-
ньої освіти буде здійснюватися оптимальним чином, якщо:

• розроблено і впроваджено навчально- методичне забезпечення початкової 
освіти;

• створено методичні матеріали щодо підготовки вчителів до впровадження 
вказаного вище навчально- методичного забезпечення початкової освіти;

• вчителі шкіл І ступеня підготовлені до застосування означеного навчально- 
методичного забезпечення за допомогою методичних заходів, які проходитимуть 
на всеукраїнському, обласному рівнях, рівні загальноосвітнього навчального за-
кладу.

Сприяло досягненню результатів експерименту такі інноваційні ідеї:
• системний підхід до створення умов природовідповідного розвитку дітей 

молодшого шкільного віку (розвантаження навчального змісту, створення відпо-
відного психодидактичного середовища);

• упровадження змісту навчання на засадах компетентнісного підходу як 
інструмента діяльнісної початкової освіти, ґрунтованої на врівноваженості 
знаннєвого, емоційного та мотиваційного компонентів діяльності учня, утвер-
дження його як самоцінної, гідної поваги особистості, громадянина української 
держави;

• акцентування уваги на суб’єктності й полісуб’єктності навчальної взаємодії 
в інтерактивний спосіб, урізноманітненні засобів децентрації навчання, на роз-
ширенні кола об’єктів освітнього середовища. Від цього залежатиме ефективність 
формування в учнів ключових і предметних компетентностей, що охоплюють 
знання, уміння, навички, способи діяльності, досвід та здатність застосовувати 
їх у навчальних і життєвих ситуаціях, а також особистісно ціннісне ставлення 
до життя і здоров’я, соціуму, природи, праці, навчання і мистецтва, здатність до 
творчого самовираження.

ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 
«РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки Укра-
їни № 406 від 02.04.2021 р.

Термін проведення експерименту: 2021–2027 рр.
Експериментальна база: 140 закладів загальної середньої освіти із усіх облас-

тей України.
Відомості про наукового керівника (у складі науково- методичної ради про-

єкту): Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, 
до змісту >>
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дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, наукові кон-
сультанти: Ляшенко Олександр Іванович, Засєкіна Тетяна Миколаївна.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: навчально- методичне за-
безпечення закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного 
стандарту базової середньої освіти.

В інноваційному проєкті апробуються наукові результати, отримані у процесі 
виконання 13 наукових досліджень. Науковці Інституту педагогіки розробили ці-
лісну систему освіти в 5-х класах, яка забезпечує узгодження змісту освіти, видів 
діяльності та навчально- методичного забезпечення. Створено та подано на кон-
курс комплект підручників для 6-го класу відповідно до розроблених в системі 
програм. Розроблено й апробується необхідне методичне забезпечення навчан-
ня (календарно- тематичне планування, методичні рекомендації з викладання 
предметів/інтегрованих курсів, здійснення оцінювання результатів навчання за 
новими підходами тощо). Здійснюється системна робота з формування готовності 
вчителів до реалізації нового змісту освіти в 5–6 класах через курси підвищення 
кваліфікації.

ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ  
«ДИДАКТИКО- МЕТОДИЧНЕ І НАВЧАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД  
РЕФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки Укра-
їни № 484 від 29.04.2021 р.

Термін проведення експерименту: 2021–2026 рр.
Експериментальна база: 20 закладів загальної середньої освіти.
Відомості про наукового керівника: Попова Людмила Олександрівна, канди-

дат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання 
української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: дидактико- методичне та 
навчальне забезпечення освітнього процесу на другому рівні повної загальної 
середньої освіти.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до ета-
пу експерименту.

Складено алгоритм розроблення, упровадження й удосконалення методич-
ного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, 
що передбачає напрацювання адміністраціями закладів і вчителями/вчитель-
ками навчальних предметів/інтегрованих курсів пропозицій щодо змісту ме-
тодичного забезпечення, критеріїв оцінювання навчальних результатів учнів 
тощо. Опрацьовано й ураховано висловлені педагогічними колективами за-
уваги та пропозиції щодо вдосконалення навчально- методичного забезпечен-
ня. Розроблено методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу, 
а також оцінювання результатів навчальної діяльності, організації проєктної 
діяльності в 5–6 класах закладів загальної середньої освіти, які реалізують ін-
новаційний освітній проєкт. Розроблено освітню програму «Ліга крилатих». 
Програма пройшла перший етап експертизи. З вересня 2022 р. розпочато дру-
гий етап (наказ ДСЯО № 01–10/83 від 31.08.2022 «Про проведення другого етапу 
експертизи освітньої програми «Ліга крилатих» базової середньої освіти, адап-
тивний цикл (5–6 класи)»).

до змісту >>



49

«РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» ДЛЯ 10–11 КЛАСІВ  

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 863 
від 03.08.2018 р.

Термін проведення експерименту: 2018–2022 рр.
Експериментальна база: заклади загальної середньої освіти.
Відомості про наукового керівника: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник 

директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, Іль-
ченко Віра Романівна, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої осві-
ти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: зміст навчально- методичного 
забезпечення інтегрованих курсів «Природничі науки» та психолого- педагогічні 
технології організації навчання за інтегрованими курсами, технології підготовки 
та перепідготовки вчителів.

Завершено педагогічний експеримент. Підтверджено гіпотезу дослідження, 
а саме: доведено, що використання провідного принципу — інтеграції дає змогу 
учням, які не пов’язують свою подальшу професійну діяльність із наукоємними 
спеціальностями, сформувати цілісний природничо- науковий світогляд, розвину-
ти розуміння причинно- наслідкових зв’язків у природних процесах та їх вплив на 
суспільство, сприяє здатності ухвалювати відповідальні рішення щодо власного 
життя та майбутнього України, адаптуватися до динамічного сьогодення та май-
бутнього. Доведено, що реалізація інтегративного підходу в шкільній природни-
чій освіті може реалізуватись двома шляхами: через впровадження інтегрованих 
курсів «Природничі науки» для 10–11 класів суспільно- гуманітарного, мистецького, 
спортивного напрямів профільної освіти і як провідний принцип побудови змісту 
окремих природничих предметів задля забезпечення цілісності, узгодженості й 
взаємодоповнення їх. З’ясовано, що розроблення навчально- методичного забез-
печення курсів «Природничі науки» має здійснюватися із залученням широкого 
кола науковців, викладачів (зокрема викладачів закладів вищої освіти, що здій-
снюють підготовку майбутніх учителів на першому (бакалаврському), другому 
(магістерському), третьому (освітньо- науковому/освітньо- творчому) рівнях та 
у сфері післядипломної освіти за спеціалізацію 014.15 Середня освіта (Природни-
чі науки), учителів і бути включеним у плани підготовки рукописів підручників 
і посібників для конкурсного відбору.

Науковці Інституту здійснюють не лише перевірку власних розробок, а й 
допомагають педагогічним колективам навчальних закладів, які самостійно 
ініціюють експериментальне дослідження. Під час наукових консультацій від-
бувається безпосереднє дослідження стану методичної роботи вчителів, пошук 
шляхів розв’язання педагогічних і методичних проблем у заданих конкретних 
умовах.

Результати експериментальної діяльності покладено в основу інноваційних 
змін змісту й програмно- методичного забезпечення, навчально- виховного про-
цесу та управлінської діяльності закладів системи загальної середньої освіти.

Упродовж 2022 року співробітники Інституту педагогіки брали участь у Всеу-
країнському експерименті з багатомовної освіти, співорганізаторами якого є 
МОН України та офіс Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин 
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і презентували Концепцію багатомовної освіти в Україні -– як альтернативну мож-
ливу відповідь на виклики часу.

Науковий консультант експерименту — Олена Львівна Фідкевич, провідний 
науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіж-
ної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України –запропонувала до розгляду присутніх на засіданні, 23 червня в Києві, 
концептуальні засади багатомовної освіти в Україні, можливості їх втілення та 
засоби масштабування результатів пілотного проєкту.

До участі в заході були запрошені представники Кабінету Міністрів України, 
Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної полі-
тики, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Секретаріату 
Уповноваженого із захисту державної мови, наукові установи, інші інституції.

З 2020 року співробітники відділу навчання мов національних меншин бе-
руть участь в організації й проведенні проєкту «Посилення захисту національ-
них меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні» за ініціативи та 

підтримки Міністерства освіти і науки України спільно 
з Радою Європи. 

Старший спеціаліст проєкту — Земфіра Анатоліївна 
Кондур, менеджерка проєктів Ради Європи, молодший на-
уковий співробітник відділу навчання мов національних 
меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН 
України.

Консультанти освітнього напряму проекту: Наталія Іва-
нівна Богданець- Білоскаленко, завідувач відділу навчання 
мов національних меншин і зарубіжної літератури, доктор 
педагогічних наук, професор і Олена Львівна Фідкевич, кан-
дидат філологічних наук, провідний співробітник відділу.

Проєкт базується на конкретних рекомендаціях двох 
органів моніторингу Рамкової конвенції Ради Європи про 
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захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин.

Метою проєкту є посилення захисту національних меншин та мов меншин 
в Україні шляхом підтримки відповідної політики, вдосконалення консультацій 
з національними меншинами, посилення потенціалу та компетенції органів дер-
жавної влади, що опікуються захистом національних меншин, а також поліпшен-
ня обізнаності громадськості.

Результати: у межах проєкту співробітниками відділу (Н. І. Богданець- 
Білоскаленко, О. Л. Фідкевич, Н. В. Бакуліна, З. О. Кондур) були підготовлені:
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• модельна програма «Ромська мова і читання для 1–2 
класів закладів загальної середньої освіти» і «Ромська мова 
і читання для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти»;

• абетка ромської мови та словниковий мінімум для 
учнів1–2 класів.

Проведено:
• тренінги для вчителів та адміністрації закладів за-

гальної середньої освіти з навчанням мов національних 
меншин;

• координаційні зустрічі із представниками Ради Євро-
пи, комітетів Верховної Ради, керівниками органів держав-
ної влади у регіонах; регіональними учасниками проєкту;

• громадські обговорення результатів та подальших на-
прямів роботи у проєкті.

Серед основних заходів у межах проєкту були:
1. Міжнародний навчально- практичний семінар «Шкільні практики двомовно-

го (білінгвального) навчання: європейський досвід, інформаційна та навчально- 
методична підтримка» за ініціативою та підтримкою Міністерства освіти і науки 
України спільно з Офісом Ради Європи в Україні, 28–29 січня 2020 року, м. Київ.

2. Тренінг «Сучасні підходи до навчання мов національних меншин у контексті 
реформування української школи» для вчителів, методистів, директорів закладів 
загальної середньої освіти.

3. Міжнародна координаційна зустріч учасників проєкту Ради Європи «Поси-
лення захисту національних меншин, включаючи ромів, та мов меншин в Укра-
їні», 11 жовтня, 2021 року.

ВТІЛЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
В НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

За активної участі вчених розроблено новий Державний стандарт початкової 
освіти, який передбачає спрямування освітнього процесу на систематич-
ний розвиток молодшого школяра як цілісної особистості з урахуванням 

актуальних і перспективних потреб такого розвитку кожного учня відповідно до 
його вікових особливостей. Уперше запропоновано й обґрунтовано педагогічну 
модель випускника початкової школи в сукупності компетентностей і наскрізних 
умінь, якими він має оволодіти, як орієнтир і основу для добору та структуруван-
ня змісту початкової освіти.

Під керівництвом акад. Олександри Яківни Савченко створено затверджені 
МОН України Типові освітні програми для 1–2 і 3–4 класів закладів загальної се-
редньої освіти, які конкретизують зміст початкової освіти і вимоги до результатів 
навчання молодших школярів. Згідно з даними загальнодержавного досліджен-
ня процесу впровадження Концепції Нової української школи в закладах загаль-
ної середньої освіти, проведеного Інститутом освітньої аналітики МОН України, 
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за цими програмами працюють понад 55% учителів початкової школи та понад 
60% учнів.

Вчені Інституту є авторами та співавторами понад 50 підручників, що перемог-
ли 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.

Створено дидактико- методичне забезпечення реалізації вимог освітніх програм 
у навчальному процесі. Розроблено системи завдань, спрямованих на формуван-
ня у молодших школярів відповідних умінь, компетентностей, запропоновано 
інноваційну методику навчання математики в початковій школі. Підготовлено 
й видрукувано низку методичних посібників і матеріалів.
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Організовано постійно діючий всеукраїнський семінар «Дидактико- методичний 
супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів», до участі 
в якому долучилися тисячі вчителів України.

У 2022 році розроблено доповнення до змісту Державного стандарту початкової 
школи і відповідних програм з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у зв’язку 
з викликами сьогодення, які постали в Україні (безпекові характеристики пове-
дінки в умовах воєнного стану, конкретизовано суспільствознавчі, патріотичні, 
громадянські вимоги до освітніх результатів).

Під керівництвом науковців Інституту розроблено нетипову освітню програ-
му для початкової школи «Світ чекає крилатих». Це цілісний, якісний, сучасний 
комплекс дидактико- методичного забезпечення, побудований за інноваційною 
технологією 3D-інтеграції.

Основна особливість освітньої системи «Світ чекає крилатих» полягає в нових 
підходах до інтеграції змісту на рівні навчальних програм, на рівні планів (кален-
дарного і виховної роботи) та на рівні навчальних посібників. Окрім того, освітня 
система побудована на засадах критичного мислення, діяльнісного підходу, а го-
ловне — вона є особистісно орієнтованою та враховує не тільки вікові, а й психо-
логічні особливості дитини (провідні канали сприймання навчального матеріалу, 
особливості його опрацювання та провідні види діяльності).

Інтегрована освітня система для початкової школи та її дидактико- методичне 
забезпечення має свідоцтва авторського права.
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ВТІЛЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
В НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

БАЗОВОЇ ОСВІТИ

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 охоплює 23 модель-
ні навчальні програми та 16 підручників, які отримали гриф Міністерства освіти 
і науки України.

Уперше програми і підручники розроблювались як складники цілісної мето-
дичної системи навчання в 5–6 класах, яка спрямована на формування цілісності 
знань та вмінь учнів. У її розроблені застосовано системно- структурний, інтегра-
тивний, проблемний, компетентнісний, діяльнісний та особистісно- орієнтований 
підходи.

Особливістю комплекту підручників є:
• узгодження контенту між навчальними предметами/інтегрованими курсами;
• єдині підходи до методичного апарату підручників, яким реалізується діяль-

нісні, проблемно- пошукові, компетентнісні методи навчання;
• компетентнісно орієнтовані завдання, які структуровано за когнітивними 

рівнями й видами навчально- пізнавальної діяльності;
• цифрові додатки, що містять медіатеки, робочі аркуші (зошити), інтерактив-

ні вправи тощо.

Логічне продовження освітньої системи «Світ чекає крилатих» у 5–9 кла-
сах здійснюється за інноваційною програмою «Ліга крилатих». Для уч-
нів розроблено інноваційні посібники, які містять увесь необхідний ма-
теріал для кожного заняття й диференційовані за складністю завдання, 
що враховують індивідуальні потреби кожного учня. Усі заняття об’єдна-
ні в певну соціокультурну тему та дотичні до завдань навчальних проєктів. 
Діти одразу вчаться використовувати здобуті знання на практиці, доходячи вис-
до змісту >>



56

новку: у школі набуваємо потрібних для реального життя вмінь. Завдяки селфі- 
аудитам, рефлексії, самооцінюванню учні можуть бачити власний прогрес. А ще 
мають змогу обирати навчальні завдання, теми проєктів, а інколи й літературні 
твори для читання.

ВТІЛЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
В НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ

У 2018 році розпочато профільне навчання в 10–11 класах за державним 
стандартом другого покоління. За участі учених Інституту розроблено 
типову освітню програму для 10–11 класів, якою передбачено самостій-

ність закладу освіти у формуванні профілю навчання шляхом комбінації предме-
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тів та інтегрованих курсів за дворівневими навчальними програми (стандарту та 
профільного рівня).

Під керівництвом та за участі науковців Інституту розроблені, успішно про-
йшли конкурсний відбір МОН України та впроваджені в освітню практику 34 під-
ручники для 10–11 класів (рівень стандарту та профільний рівень) з переважної 
більшості шкільних предметів: української мови та літератури, іноземної мови, 
історії, правознавства, математики, інформатики, географії, хімії, фізики та астро-
номії, технологій.

 ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Інститут педагогіки НАПН України здійснює різноп-
ланову системну роботу з науково- методичного за-
безпечення цифровізації загальної середньої освіти. 

Науковці Інституту здійснюють науково- методичну під-
тримку дистанційного навчання. Зокрема, беруть актив-
ну участь у реалізації національного освітнього проєкту 
«Всеукраїнська школа онлайн», міжнародного проєкту War 
Child Holland та «Освіторія» щодо створення безкоштовного 
цифрового навчального застосунку «Вивчаю — не чекаю» 
для навчання математики учнів початкової школи у різних 
форматах організації освітнього процесу (очному, дистан-
ційному, сімейному тощо) у будь-якій точці світу. Розробле-
но цикл відеоуроків з біології та фізики, триває підготовка 
тематичних серій уроків з інших предметів, систематично 
здійснюється наукова експертиза навчальних матеріалів.

Досвід організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої осві-
ти в умовах карантинних обмежень та перспективні напрями його розвитку уза-
гальнено в аналітико- методичних матеріалах «Дистанційне навчання в умовах 
карантину: досвід та перспективи»

На сайті Інституту педагогіки НАПН України започатковано рубрику, що постій-
но оновлюється, «Матеріали для дистанційного навчання в умовах війни», у якій 
представлено різноманітні методичні матеріали, електронні версії підручників, 
навчальні відеоматеріали, поради щодо організації навчання в умовах воєнного 
часу, психологічної підтримки учнів, технічного забезпечення онлайн- навчання, 
основ радіаційно- гігієнічної безпеки, дій у разі враження отруйними хімічними 
сполуками тощо.

Фахівці Інституту є авторами- розробниками контенту до понад 50 електронних 
засобів навчального призначення та програмних систем. Серед них педагогіч-
ні програмні засоби та електронні навчально- методичні комплекти, бібліотеки 
електронних наочностей з української мови та літератури, англійської і німець-
кої мов, біології, хімії, геометрії, технологій, бібліотек електронних наочностей, 
а також автоматизованої системи управління «Школа».

Цифрові технології все ширше проникають у підручники нового покоління, 
які готують вчені Інституту. Зокрема, за участі наукових співробітників відділу 
початкової освіти імені О. Я. Савченко (О. В. Онопрієнко, Н. М. Бібік) у межах про-
єкту «Навчання без меж» створено електронні підручники з математики та інте-
грованого курсу «Я досліджую світ» для 1, 2, 3 і 4 класів Нової української школи 
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(d-learning.com.ua). Їх особливістю є інтерактивні завдання, навчальні аудіо- та 
відеоматеріали, автоматичне налаштування під розмір екрану, додаткові можли-
вості для дітей з особливими потребами. Ці підручники можна використувати як 
у класі, так і з будь-якої точки світу, зокрема з тимчасово окупованих територій.

Співробітники Інституту, які є авторами системи підручників для 5 класу НУШ, 
розробили та оприлюднили на сайті Інституту електронні версії підручників з усіх 
освітніх галузей та цифрові додатки до них, що включають довідкові матеріали, 
інтерактивні завдання для поточного та підсумкового оцінювання, навчальні ві-
деоматеріали тощо.
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Розроблено й здійснюється підтримка інтерактивного підручника з інформа-
тики «ІТ-книга» (І. О. Завадський, https://itknyga.com.ua/), а також оригінально-
го освітньо- методичного ресурсу «Досліджуємо історію і суспільство» для 5 кла-
су НУШ та «Вивчаємо історію онлайн» (П. В. Мороз, https://sites.google.com/view/
history5–6/11?authuser=0).

Постійна увага приділяється удосконаленню методичної майстерності педа-
гогів з питань цифровізації освітнього процесу. У межах наукового дослідження 
«Теоретичні і методичні засади проєктування освітньо- розвивального середови-
ща закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства» визна-
чено та обґрунтовано теоретико- методичні засади розроблення та використання 
цифрового опорного конспекту уроку. Ця освітня розробка дає вчителям змогу 
здійснювати освітній процес під час повітряної тривоги в умовах бомбосховища, 
а також дистанційно, організувати самостійну освітню діяльність учнів, які пере-
бувають за межами України.

Спіробітники продовжують роботу в освітніх проєктах «На урок» та «Всеос-
віта», у межах яких проводять вебінари для педагогів закладів загальної серед-
ньої освіти.

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З МОН І НАН УКРАЇНИ

У співпраці з Міністерством освіти і науки України науковці Інституту 
здійснили низку заходів, передбачених Програмами спільної діяльності 
Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогіч-

них наук України на 2017–2020 та 2020–2023 роки.
У межах спільної діяльності із МОН України здійснювалося вдосконалення 

законодавства України у сфері освіти; робота у складі предметних (галузевих) 
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експертних комісій та експертних груп, робочих груп міністерства з питань 
організації освітньої діяльності, створення та підтримки безпечного середо-
вища у закладах освіти тощо; психолого- педагогічна експертиза навчальної, 
навчально- методичної літератури, засобів навчання та навчального обладнан-
ня для закладів освіти, освітніх матеріалів для вебплатформи дистанційного 
навчання «Всеукраїнська школа онлайн»; розроблення сучасного навчально- 
методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти; науково- 
методичний супровід інноваційних проєктів, пілотних досліджень, педагогічних 
експериментів; підготовка наукових періодичних видань; проведення спіль-
них науково- методичних конференцій, науково- практичних семінарів, круг-
лих столів, вебінарів; підвищення кваліфікації керівних, науково- педагогічних 
і педагогічних працівників.

Основними напрямами співпраці Інституту педагогіки НАПН України та 
установ НАН України у контексті реалізації Програми спільної діяльності На-
ціональної академії наук України та Національної академії педагогічних наук 
України на 2020–2022 роки були: участь в організації заходів із популяризації 
досягнень сучасної науки як основи формування інноваційної культури су-
спільства; унормування терміносистеми педагогічної галузі; популяризація 
науково- педагогічної спадщини вітчизняних учених- педагогів; обговорення 
проблем розбудови шкільної історичної освіти в контексті НУШ; аналіз змісту 
й організації навчання учнів у 5–6 класах закладів загальної середньої осві-
ти, оновлення навчальних програм для 1–4 класів НУШ, аналіз змісту базової 
загальної середньої освіти та його оновлення, перегляд навчальних програм 
для 5–11 класів відповідно до нових освітніх стандартів, наукових досягнень 
та технологічних рішень, розробленню практичних механізмів компенсації 
освітніх втрат в умовах карантинних обмежень та воєнного стану, зокрема, 
й засобами музейної педагогіки як ефективного інструменту вдосконалення 
шкільної наукової освіти.

ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ  
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Рада молодих вчених Інституту педагогіки була створена у 2017 році. Ос-
новними завданнями Ради є:

• сприяння формуванню умов для розкриття наукового й творчого по-
тенціалу молодих науковців, аспірантів і докторантів Інституту;

• об’єднання зусиль молодих учених для розв’язання актуальних наукових 
проблем і пріоритетних наукових завдань у галузі освіти;

• сприяння розвитку інноваційної діяльності молодих учених Інституту;
• популяризація наукових досягнень молодих науковців Інституту;
• створення умов для набуття й обміну досвідом наукової діяльності молодих 

учених;
• організація й розвиток всеукраїнського та міжнародного співробітництва 

молодіжної наукової спільноти;
• захист соціально- економічних прав та допомога у розв’язанні соціальних 

проблем молодих учених Інституту.
• сприяння фізичному та духовному розвитку молодих вчених Інституту.
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Радою молодих вчених розроблено проєкт положення про конкурс «Кращий 
дослідник Інституту педагогіки НАПН України». У 2020 році молоді вчені Інсти-
туту провели наукове дослідження «Науково- методичне забезпечення перевірки 
сформованості математичної, читацької та природничо- наукової грамотності уч-
нів гімназії в контексті результатів міжнародного дослідження PISA». За період 
дослідження було проведено цикл виступів «Як підготувати учнів до PISA 2021», 
створено посібники «Збірник завдань для перевірки сформованості читацької, 
математичної та природничо- наукової грамотності», «Методичні рекомендації 
щодо застосування матеріалів комплексної (за технологією PISA) перевірки сфор-
мованості читацької, математичної та природничо- наукової грамотності в освіт-
ньому процесі».

За звітний період молоді вчені Інституту педагогіки брали участь у роботі 
щорічних методологічних семінарів і зборів НАПН України; у роботі науково- 
практичних конференцій з актуальних проблем методики викладання у закладах 
загальної середньої освіти, у заходах організованих Радою молодих вчених НАПН 
(наприклад, на X Всеукраїнській науково- практичній конференції «Наукова мо-
лодь 2022» (15.11.2022 р.), у циклі вебінарів, організованих Радою молодих вчених 
НАПН України «Наукові зустрічі», на онлайн- засіданнях Ради молодих вчених про 
досягнення і роботу молодих вчених тощо.

Молоді вчені Інституту педагогіки стали учасниками у роботі програми під-
вищення кваліфікації «Європейська якість навчання для кращої успішності уч-
нів Нової української школи», яку Інститут педагогіки НАПН України провадить 
у форматі інтенсивної літньої школи в межах Модуля Жана Моне; веб-семінару 
з теми «Методичні аспекти реалізації освітнього процесу з географії в умовах во-
єнного часу»; Всеукраїнських науково- практичних вебінарів «Компенсація освіт-
ніх втрат у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та пово-
єнного відновлення» тощо.

За звітний період стипендіатами Кабінету Міністрів України для молодих вче-
них були Васильєва Д. В., Горошкін І. О. та Загорулько М. О.

РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ

Здобуті наукові результати стали можливими завдяки добре налагодженій 
науково- організаційній діяльності. Провідну роль у її здійсненні відігра-
вала Вчена рада, що провела за п’ять років 78 засідань, розглянувши на 

них понад 985 питань функціонування та розвитку колективу, результатів нау-
кових досліджень.

Основними питаннями, що розглядалися під час роботи вченої ради були: пла-
нування науково- дослідної роботи, впровадження в освітню практику наукових 
результатів досліджень, контроль та самоконтроль за якістю виконання наукової 
роботи, організація партнерської взаємодії з педагогічними колективами експери-
ментальних закладів освіти, наукових і освітніх установ, міжнародна співпраця 
наукових колективів підрозділів Інституту, зокрема:

• затвердження результатів прикладних і фундаментальних досліджень, ви-
конання яких завершилося в поточному році;

• самоатестація Інституту педагогіки НАПН України та атестація наукових 
співробітників;
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• результати роботи за завершеними й перехідними науковими дослідження-
ми у поточному році та їх упровадження в освітню практику;

• рекомендація до випуску й розповсюдження завершених планових рукописів;
• результати наукової та науково- організаційної діяльності Інституту педаго-

гіки НАПН України за півріччя і поточний рік;
• здобутки і перспективні напрями діяльності Інституту педагогіки НАПН 

України (у контексті 30-річчя Незалежності України);
• затвердження: проєктів наукових досліджень, виконання яких розпочина-

ється у поточному році, тематичного плану наукових досліджень Інституту педа-
гогіки НАПН України за тематикою НАПН України на поточний рік і змін до нього, 
перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки 
НАПН України на найближчу перспективу, проєктів прикладних наукових дослі-
джень з проблем розвитку освіти;

• затвердження розподілів тиражу друкованих видань, включених до Плану 
випуску друкованих видань Інституту педагогіки НАПН України на поточний рік 
і перспективних планів випуску друкованих та електронних видань на 3 роки, 
підготовлених за результатами фундаментальних та прикладних наукових до-
сліджень і змін до них;

• затвердження програм підвищення кваліфікації для педагогічних і науково- 
педагогічних працівників закладів освіти й установ у сфері післядипломної освіти 
для осіб з вищою освітою.

На засіданні учених рад розглядали питання експериментальної роботи та 
науково- методичного забезпечення експериментів всеукраїнського й регіональ-
ного рівнів та одержані соціально значущі результати, зокрема затвердження 
модельних навчальних програм і експериментальних зошитів- посібників для 5 
класу, розроблених для закладів загальної середньої освіти з навчанням україн-
ською мовою, що впроваджуватимуть інноваційний освітній проєкт всеукраїн-
ського рівня «Дидактико- методичне і навчальне забезпечення реалізації концеп-
туальних засад реформування базової середньої освіти» на квітень 2021– грудень 
2026 року (наказ МОН України № 484 від 29.04.2021 р.).

Упродовж звітного періоду на засіданнях ученої ради предметом розгляду були 
науково- організаційні та кадрові питання, поліпшення науково- фахового рівня 
співробітників, організації діяльності аспірантури й докторантури, координації 
та співробітництва з іншими науковими та освітніми установами, міжнародни-
ми партнерами, громадськими організаціями та ОТГ.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

У структурі Інституту педагогіки НАПН України є редакційно- видавничий 
відділ, який забезпечує Інститут інформаційними та науково- 
методичними матеріалами для проведення запланованих заходів і ви-

конує повний технологічний цикл робіт із виготовлення брошур і книжок ма-
лим тиражем.

Згідно Положення про видавничу продукцію Інститут здійснює роботу з підго-
товки до випуску й розповсюдження друкованих та випуску електронних видань, 
рукописи яких підготовлені за результатами фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень. За період 2018–2021 рр. за кошти державного бюджету ви-
дано 65 видів друкованої та 44 — електронної продукції.
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Вид продукції

2018 2019 2020 2021

друко- 
вані

друко- 
вані

друко- 
вані

елек- 
тронні

друко- 
вані

елек- 
тронні

Препринти 2 1

Глосарії 1

Монографії 4 3 2 3

Практичні посібники 3 1 4

Практикуми 1

Навчально- методичні по-
сібники 1 3

Методичні посібники 15 2 7 10

Методичні рекомендації 1 3 2

Навчальні посібники 3 3 5

Хрестоматії 1

Підручники 4 8 1 1

Програми 2 11 1

Загалом 30 22 10 15 3 29

У 2022 році державного фінансування видань не здійснювалось. Підготовлена 
продукція у вигляді рукописів оприлюднена на сайті Інституту та в Електронній 
бібліотеці НАПН України.

Інститут є засновником трьох наукових видань: наукового журналу «Укра-
їнський педагогічний журнал», збірника наукових праць «Проблеми сучасного 
підручника» та науково- методичного журналу «Українська мова і література 
в школі». 

Збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника» публікує статті, 
присвячені актуальним питанням теорії підручникотворення, особливостям ство-
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рення сучасної навчальної і науково-методичної літератури. На сторінках часопи-
су «Український педагогічний журнал» публікуються статті, присвячені таким 
напрямам досліджень, як теоретико- методологічні засади вищої та загальної 
середньої освіти, теорія освіти і навчання, історія педагогіки, порівняльна 
педагогіка, якість освіти, управління розвитком освіти, методики шкіль-
ного навчання тощо.

Наукові видання належить до переліку наукових фахових видань України ка-
тегорії «Б», Google Scholar, Index Copernicus, ERIH Plus, Research Bible, зареєстро-
ване в міжнародній системі CrossRef.

Окрім того, Інститут є співзасновником чотирьох наукових видань: збір-
ників наукових праць «Педагогічний дискурс» і «Педагогічна освіта: теорія 
і практика», наукових журналів «Порівняльно- педагогічні студії», «Комп’ютер 
в школі і сім’ї». 

Станом на 24.11.2022 р. у Переліку наукових фахових видань України кате-
горії «Б» містяться 5 видань: наукові журнали «Український педагогічний жур-
нал», «Порівняльно- педагогічні студії»; збірники наукових праць «Проблеми 
сучасного підручника», «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Педагогічний 
дискурс».

  

ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ  
НАУКОВО- ПРАКТИЧНИХ  

ЗАХОДІВ

Однією із ефективних форм організації наукової роботи Інституту є ор-
ганізація та проведення науково- практичних заходів, на яких науковці 
представляють і обговорюють результати наукової роботи.

Інститут є організатором і співорганізатором таких щорічних масових науково- 
практичних заходів:

до змісту >>



65

МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА»

Її метою є висвітлення й апробування результатів нау-
кових досліджень з проблеми підручникотворення та пре-
зентація вітчизняного та зарубіжного досвіду створення 
сучасних навчальних видань для дошкільної, загальної 
середньої, спеціальної та вищої освіти.

Тематичними напрямами конференції є: актуальні про-
блеми оновлення змісту загальної середньої освіти, сучасне 
підручникотворення: вітчизняний та зарубіжний досвід, 
підручник цифрового суспільства, стратегії функціонуван-
ня системи загальної середньої освіти.

У 2022 р. загальним напрямом роботи конференції було 
навчально- методичне забезпечення освітнього процесу 
в умовах воєнного часу.

За результатами роботи конференції видається збірник 
тез та/або матеріалів.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА  

І МІЖНАРОДНА ОСВІТА»

Конференція, яку проводить з 2010 р. відділ порівняльної 
педагогіки Інституту, є платформою для обговорення кра-
щих практик і викликів в освіті в Україні, Європі та світі 
крізь призму кроскультурних порівнянь.

Її тематичними напрямами є: методологічні проблеми 
педагогічної компаративістики; освітні феномени у порів-
няльній ретроспективі; освітні реформи та інновації у гло-
балізованому світі; актуальні проблеми шкільної, профе-
сійної, вищої, освіти та освіти дорослих у компаративній 
перспективі; якість освіти та її забезпечення.

У 2020 р. одним напрямів роботи конференції був 
«COVID-19 та виклики для освіти», у 2022 р. — «Освіта в умо-
вах війни та відбудови».

За результатами роботи конференції видається збірник 
матеріалів.

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ  

ТА ОСВІТНЬО- ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ»

Уперше конференцію, яку проводить відділ навчання 
мов національних меншин та зарубіжної літератури завж-
ди у День вишиванки, було проведено у 2019 р.

Її метою є обговорення актуальних проблем збереження 
української національної ідентичності, розкриття освітньо-
го феномену українських оберегів в епоху цифровізації су-
спільства, акцентування уваги на національних архетипах 
української мови, формуванні культурної компетентності 
здобувачів освіти, об’єднання українців з різних куточків 
не лише України, а й світу.

У 2022 р. серед питань, які обговорювалися на конферен-
ції, були питання мови і культури в умовах війни та соці-
окультурних трансформацій українських національних 
символів у час воєнної агресії.

За результатами роботи конференції видається збірник 
тез.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦІЯ  
«СВІТ ДИДАКТИКИ: ДИДАКТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

Уперше конференцію, яку проводить відділ дидактики Інституту, було прове-
дено у 2021 р.
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Її метою є висвітлення й апробування результатів нау-
кових досліджень з питань сучасної дидактики в Україні 
й у світі, обговорення питань теорії і методології сучасних 
дидактичних процесів, психолого- дидактичних проблем 
організації освітнього процесу в умовах інформаційного 
суспільства, тенденцій розвитку сучасної дидактики, тран-
сформаційних процесів в освіті ХХІ століття, інноваційних 
підходів, технологій, методик, методів, прийомів і засобів 
навчання.

У 2022 р. серед питань, які обговорювалися на конферен-
ції, були: організація освітнього процесу в Україні в умовах 
воєнного стану, компенсації освітніх втрат в умовах воєн-
ного стану в Україні та повоєнний період.

За результатами роботи конференції видається збірник 
матеріалів.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СЕРПНЕВА ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЯ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  
«УЧЕНІ НАПН УКРАЇНИ — УКРАЇНСЬКИМ УЧИТЕЛЯМ»

Її метою є висвітлення порад науковців НАПН України щодо особливостей ор-
ганізації освітнього процесу в новому навчальному році, питань розвитку наці-
ональної системи освіти та ознайомлення учителів із новітніми досягненнями 
педагогіки і методики шкільного навчання.

З 2021 р. конференція проводиться в онлайн (реальному часі) та офлайн режимі.
Водночас відеозаписи виступів учасників конференції як в онлайн, так і в офлайн 

режимах розміщуються на сайті Інституту педагогіки НАПН України та на YouTube 
(на каналі Інституту), і їх можуть переглянути педагоги та усі охочі в будь-який 
зручних для них час.

У 2022 р. під час конференції науковці Інституту презентували підготовлений 
ними методичний порадник до початку нового навчального року «Загальна се-
редня освіти України в умовах воєнного стану та відбудови» (https://undip.org.ua/
to-scientists/events/metodychni- rekomendatsii/).
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

«ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ  
В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ»

Мета цього заходу, яку проводить відділ історії та філо-
софії освіти Інституту з 2019 р., полягає в обговоренні на-
гальних питань оновлення методологічних підходів у до-
слідженнях історії української освіти і педагогічної науки 
та філософських рефлексій модернізації української освіти 
у сучасному соціокультурному контексті.

За результатами роботи конференції видається збірник 
тез.

НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

Ця конференція завжди відбувається у другій половині 
грудня і є звітною конференцією наукових працівників Ін-
ституту. На ній висвітлюються й обговорюються результати 
наукових досліджень, отриманих науковими працівника-
ми, докторантами, аспірантами, здобувачами, учителями 
експериментальних шкіл Інституту педагогіки НАПН Укра-
їни за поточний рік, визначаються перспективні напрями 
вдосконалення організації наукової роботи, підвищення 
якості та соціальної значущості її результатів.

За результатами роботи конференції видається збірник 
тез «Анотовані результати науково- дослідної роботи Інсти-
туту педагогіки».

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ.  

ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА:  
ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО»

Метою конференції, яку проводить відділ навчання укра-
їнської мови та літератури, є вшанування пам’яті члена- 
кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, 
професора Ніли Йосипівни Волошиної, актуалізація науко-
вого доробку Н. Й. Волошиної в контексті сучасних освітніх 
завдань, обговорення особливостей організації навчальної 
діяльності учнів, розкриття методичних аспектів формуван-
ня компетентного учня-читача, презентування інновацій-

ного досвіду вчителів- словесників, обмін науковими результатами і дослідниць-
ким досвідом із учасниками конференції.

У 2022 р. було проведено вже десяту конференцію.
За результатами роботи конференції видається збірник матеріалів.
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ  
ПАМ’ЯТІ О. Я. САВЧЕНКО  

«ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА САВЧЕНКО.  
УРОКИ СПІВПРАЦІ І СПІЛКУВАННЯ» 

Читання, які проводить відділ початкової освіти імені 
О. Я. Савченко з 2021 р., присвячені дослідженню і впрова-
дженню в освітню практику наукової спадщини доктора 
педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН Укра-
їни Олександри Яківни Савченко — видатного педагога, 
дидакта початкової освіти, автора численних наукових 
праць, навчально- методичних посібників для широкого 
кола освітян, підручників для учнів початкових класів за-
кладів загальної середньої освіти.

За результатами роботи читань видається збірник матеріалів.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В НАУКОВІЙ ОСВІТІ»

Конференція, започаткована 2019 року, стала платформою 
для обговорення актуальних питаннь щодо нових підходів 
та методів у музейній педагогіці, використання музейної 
педагогіки в освіті, форм сучасної музейної комунікації, 
створення та функціонування віртуальних музеїв тощо. У 
межах щорічної конференції було проведено круглі столи, 
присвячені пошукам шляхів подолання проблем у царині 
музейної педагогіки, що виникли в період пандемії Covid-19 
(травень 2021 р.) та проблем, пов’язаних з воєнними діями 
на території України (травень 2022).

За результатами роботи конференції та круглих столів 
видається збірник матеріалів.

2018 2019 2020 2021 2022
Загалом 241 338 353 485 626
міжнародних 90 146 178 243 276

конференції 114 236 274 365 348

наукові семінари 65 31 27 35 41

круглі столи 26 11 11 15 12
форуми, симпозіуми 9 11 6 11 6

з’їзди, конгреси 3 4 3

педагогічні читання 1 5 4 3
виставки 1

інші заходи 22 34 55 213

організатор/співорганізатор 69 57 45 33 58
міжнародних 14 12 11 6 12
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Інститут має ліцензію на провадження освітньої діяльності за третім освітньо- 
науковим рівнем вищої освіти за спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні 
науки»; 013 «Початкова освіта»; 014 «Середня освіта (за предметними спеці-

альностями)».
У 2022 році Інститут педагогіки НАПН України отримав умовну (відкладену) 

акредитацію відповідно до постанови КМУ від 16.03.2022 № 295 «Про особливості 
акредитації акредитаційних програм, за якими здійснюють підготовку здобува-
чі освіти, в умовах воєнного стану» за двома освітньо- науковими програмами зі 
спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 014 «Середня освіта» протокол 
засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 10 (15) 
від 21 червня 2022 року.

За звітний період до аспірантури та докторантури Інституту було зараховано 
39 осіб:

2018 2019 2020 2021 2022

докторантів 1 2 3 1

аспірантів 7 9 2 2 12

Поточний контроль за виконанням освітньо- наукової програми та навчального 
плану аспірантів і докторантів здійснюють учений секретар, завідувач аспіранту-
рою та докторантурою, наукові відділи, наукові керівники, вчена рада Інституту. 
Аспіранти систематично звітують на засіданнях випускових відділів Інституту 
педагогіки, а в кінці навчального року — в заступників директора, ученого се-
кретаря. На основі звітів аспірантів проводиться атестація, за результатами якої 
вчена рада Інституту ухвалює рішення про переведення аспірантів на наступний 
рік навчання. Проводяться засідання Стипендіальної комісії щодо завершення ос-
вітнього процесу аспірантами, призначення і виплату стипендії з бюджету Інсти-
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туту, надання матеріальної допомоги аспірантам очної форми, що навчаються за 
державним замовленням.

Упродовж звітного періоду докторантуру закінчили 10 осіб, аспірантуру — 15, 
з них захистили дисертації (аспірантів — 2, докторантів — 3).

В Інституті функціонують дві спеціалізовані вчені ради.
У спеціалізованій раді Д 26.452.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 — 
загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.09 — теорія навчання за звітний 
період були захищені 10 докторських та 8 кандидатських робіт. Серед них 3 док-
торські та 2 кандидатські співробітників Інституту:

на здобуття наукового ступеня доктора наук
13.00.09 — теорія навчання
• Жук Ю. О. Теоретико- методичні засади організації навчальної діяльності 

старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання / 
Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. — д. пед. н., проф., О. М. Топузов.

• Онопрієнко О. В. Дидактико- методичні засади контролю й оцінювання на-
вчальних досягнень молодших школярів / Інститут педагогіки НАПН України; 
наук. конс. — д. пед. н., проф. Н. М. Бібік.

• Кизенко В. І. Теоретико- методологічні засади проєктування змісту варіатив-
ного навчання у закладах загальної середньої освіти / Інститут педагогіки НАПН 
України; наук. конс. — д. пед. н., проф. О. М. Топузов.

на здобуття наукового ступеня кандидата наук
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
• Глушко О. З. Виховання національних цінностей в українському шкільництві 

США / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. — д. пед. н., проф. О. І. Локшина.
13.00.09 — теорія навчання
• Загорулько М. О. Формування дослідницько- діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого- педагогічних дисциплін 
/ Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. — д. пед. н., проф. О. В. Малихін.

У спеціалізованій раді Д 26.452.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 — 
теорія та методика навчання (географія); 13.00.02 — теорія та методика навчання 
(хімія); 13.00.02 — теорія та методика навчання (біологія) за звітний період були 
захищені 3 докторських та 5 кандидатських робіт.

У спеціалізованих радах інших установ докторські і кандидатські дисерта-
ції захистили:

• Головко М. В. Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізи-
ки в Україні (40-і роки XVII ст. — 30-і роки XX ст.) 13.00.02 — теорія та методика 
навчання (фізика) /НПУ ім. М. П. Драгоманова; наук. консульт. — д. пед. н., проф. 
О. І. Ляшенко

• Засєкіна Т. М. Дидактичні засади реалізації інтегративного підходу в шкіль-
ній природничій освіті. 13.00.09 — теорія навчання / ПНПУ ім. В. Г. Короленка; наук. 
конс. — д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

• Загородня А. А. Професійна підготовка фахівців економічної галузі у закла-
дах вищої освіти Республіки Польща та України. 13.00.04. — теорія та методика 
професійної освіти / Київський університет імені Бориса Грінченка; наук. конс. — 
д. пед. н., проф. Сисоєва С. О.
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• Лісова Н. І. Теоретико- методичні основи державно- громадського управлін-
ня розвитком загальної середньої освіти. 13.00.06 — теорія і методика управління 
освітою / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; 
наук. конс. — д. пед. н., проф. Калініна Л. М.

• Ладоня К. Ю. Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі 
«Facebook». 035 Філологія / Київський університет імені Бориса Грінченка; наук. 
керівник. — д. пед. н., проф. О. А. Стишов.

• Рогоза В. В. Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх 
учителів природничих наук у процесі професійної підготовки. 13.00.04 — теорія 
та методика професійної освіти / Рівненський державний гуманітарний універ-
ситет; наук. керівник. — д. пед. н., проф. Ю. В. Пелех.

• Дмитренко С. О. Двосимвольні системи кодування чисел, пов’язані з ланцю-
говими дробами, та їх застосування. 01.01.06 — алгебра та теорія чисел / Інститут 
математики НАН України; наук. керівник. — д. пед. н., проф. М. В. Працьовитий.

• Сіпій В. В. Формування в учнів основної школи політехнічного складника 
предметної компетентності з фізики. 13.00.02 — теорія і методика навчання (фізи-
ка) / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володи-
мира Винниченка; наук. керівник — к. п. н, ст. наук. сп. Т. М. Засєкіна.

• Галаєвська Л. В. Розвиток діалогічних умінь учнів 8–9 класів на уроках укра-
їнської мови. 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська мова). / Київський 
університет імені Бориса Грінченка; наук. керівник. — д. пед. н., проф. Н. Б. Голуб.

За звітний період 20 співробітників Інституту підвищили фаховий рівень: 7 
здобули науковий ступінь доктора наук, 7 — кандидата наук, 1 отримав звання 
професора, 5 — старшого дослідника.

Інституту педагогіки надано ліцензії на підвищення кваліфікації педагогічних 
та науково- педагогічних працівників закладів освіти у сфері післядипломної осві-
ти для осіб з вищою освітою за спеціальностями: 013. «Початкова освіта»; 014.01. 
«Середня освіта (Українська мова і література)»; 014.15. «Середня освіта (Природ-
ничі науки)».

Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково- педагогічних 
працівників (затвердженим Постановою КМУ від 21 серпня 2019 року № 800) в Ін-
ституті педагогіки НАПН України розпочато безкоштовні курси підвищення ква-
ліфікації для педагогічних і науково- педагогічних працівників закладів освіти 
і установ, методистів, викладачів, що планують викладати і/або забезпечують 
методичну за новим державним стандартом базової середньої освіти. Програми 
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навчання (з математики, інформатики, української мови та літератури, зарубіж-
ної літератури, природничих предметів, мистецтва, здоров’я, безпеки та добробуту 
та ін.) затверджено ученою радою Інституту педагогіки НАПН України. Станом на 
грудень 2022 року здійснено підвищення кваліфікації понад 30 000 педагогічних 
працівників.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ  
СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародні зв’язки та наукова співпраця Інституту педагогіки один із 
пріоритетних напрямів діяльності.

Інститут співпрацює з Lumen Association (Romania); European 
Association for Research on Learning and Instruction (Belgium); Society for Cultural 
and Scientific Progress in Central and Eastern Europe (Hungary); Cambridge Assessment 
English Authorized Exam Centre; Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні; Nicolaus 
Copernicus University in Toruń (Poland), Rezekne Academy of Technologies (Latvia), 
Cankiri Karatekin University (Turkey), Посольством України в Державі Кувейт (Дер-
жава Кувейт), Варненським вільним університетом Чорноризця Храбра (Болгарія).

У період 2018–2022 рр. наукові співробітники Інституту підтримували і продов-
жують активно підтримувати всебічні партнерські стосунки в галузі освіти за-
галом та педагогіки зокрема з науковцями західноєвропейських країн на різних 
рівнях, а саме:

• реалізація спільних міжнародних проєктів;
• організація і проведення міжнародних науково- практичних конференцій 

в Україні та в країнах- партнерах у Європі;
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• підготовка і публікація спільних наукових праць, що 
оприлюднюються в наукометричних виданнях;

• участь наукових працівників Інституту в роботі ре-
дакційних колегій закордонних наукометричних видань;

• робота наукових працівників Інституту як незалеж-
них експертів під час добору наукових статей для публіка-
ції в наукометричних виданнях, які індексуються в базах 
Web of Science та Scopus.

Реалізація спільних міжнародних проєктів. У межах про-
грами «Еразмус+» за напрямом Жана Моне:

• проєкт «Україна — ЄС: транскультурні порів-
няння в освітніх дослідженнях», реєстраційний номер: 
2016–2395–574774-EPP-1–2016–1-EPPJMO-MODULE-ENV1 (2016–
2019 рр.). У межах проєкту організовано роботу міжнарод-
ної конференції «Педагогічна компаративістика і міжна-

родна освіта: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації». За 
результатами проєкту видано посібник «Україна- ЄС: крос-культурні порівняння 
в освітніх дослідженнях»;

• проєкт «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів», реєстра-
ційний номер: 620287-EPP-1–2020–1- UA-EPPJMO-MODULE (2020–2023 рр.). Актуаль-
ність упровадження цього проєкту пов’язана з викликами, перед якими поста-
ла середня освіта в процесі реалізації реформи «Нова українська школа», і який 
дасть змогу дослідити досвід країн ЄС, які були найуспішнішими у PISA-2018 для 
поліпшення успішності українських школярів. Мета проєкту полягає у викори-
стані досвіду країн- членів Європейського Союзу, які є лідерами PISA, з метою по-
ліпшення успішності українських школярів. Цілі проєкту: підтримувати наукові 
дослідження і викладання, пов’язані з проблематикою Європейського Союзу; ак-
тивізувати публікації й інформування громадськості про результати наукових 
досліджень; розвивати інтерес до Європейського Союзу і створювати умови для 
подальшого поширення знань про нього; створювати можливості для введення 
європейського виміру в дисципліни, які прямо не пов’язані з європейськими сту-
діями, і розробити курс з євроінтеграційним компонентом для учителів. Серед 
основних напрямів діяльності за проєктом «Європейська якість навчання для 
кращої успішності учнів» визначено проведення двох щорічних шкіл для вчите-
лів гуманітарних і природничо- наукових дисциплін щодо європейської освітньої 

політики і найкращих практик; поширення розробок учас-
ників літніх шкіл, пов’язаних із завданнями підготовки до 
РISA, що базуватимуться на даних, пов’язаних із ЄС, та роз-
силка матеріалів у експериментальні школи; поширення 
інформації про Європейський Союз на 5 конференціях, 3 
вебінарах і 3 круглих столах.

У 2022 році співробітники Інституту здійснювали 
українсько- латвійський проєкт «Мережева система під-
тримки для педагогів, спрямована на зниження рівня три-
вожності в дітей у регіонах, що постраждали від війни» 
(реєстраційний номер: GPK-07/2022) у межах конкурсу, ого-
лошеного Міністерством закордонних справ Латвії «Під-
тримка проєктів співробітництва з розвитку у визначених 
Латвійською Республікою країнах- одержувачах» у 2022 році. 
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У межах виконання проєкту 
«Мережева система підтрим-
ки для педагогів, спрямована 
на зниження рівня тривож-
ності в дітей у регіонах, що 
постраждали від війни» було 
передбачено узагальнення та 
структурування технологій, 
технік, методів і прийомів 
психологічної підтримки, які 
українські педагоги зможуть 
використовувати в роботі 
з дітьми, які мають підвище-
ний рівень тривожності. Ко-
манда українсько- латвійських 

експертів проєкту здійснила узагальнення тих елементів аудіотерапії, арт-тера-
пії, когнітивно- поведінкової терапії та терапії усвідомлення себе, які спирають-
ся на науково обґрунтовані дослідження. За результатами інтенсивної роботи 
українсько- латвійської команди експертів проєкту створено веб-сайт «Долаємо 
стрес разом: учителі — учні — батьки!», де розміщено описи елементів запропо-
нованих психолого- дидактичних впливів (у тому числі приклади відповідних 
практик).
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Організація і проведення міжнародних науково- практичних конференцій 
в Україні та в країнах- партнерах у Європі. Починаючи з 2020 року Інститут пе-
дагогіки НАПН України разом із Клайпедським університетом (Литва), Ризьким 
університетом імені Паула Страдиня (Латвія), Белостокським технічним універ-
ситетом (Республіка Польща) є співорганізатором щорічної міжнародної науково- 
практичної конференції «Суспільство. Інтеграція. Освіта», яку організовує Резек-
ненська академія технологій (Резекне, Латвія).
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Її основна мета — сприяти розвитку наукових досліджень у сфері освіті, психо-
логії та державного управління шляхом надання безкоштовного онлайн- доступу 
до науково- дослідної інформації. Під час роботи конференції учасники мають мож-
ливість ознайомитися з найновішими дослідженнями в галузі освіти, психології, 
економіки, державного управління та охорони здоров’я та обговорити питання 
щодо адміністрування освіти, освітніх програм, якості освіти, змішаного навчан-
ня, освітніх інноваційних технологій, спеціальної освіти, розвитку особистості, 
цінностей та ідентичності в сучасному суспільстві, психосоціальної реабілітації, 
освіти в полікультурному суспільстві тощо.

Щорічне наукове видання «Society. Integration. Education» належить до перелі-
ку наукових фахових видань Латвії категорії «А», що індексується в наукометрич-
них базах даних, а саме: Clarivate Web of Science, Crossref, Google Scholar, OpenAIRE, 
WorldCat

Кожного року в роботі міжнародної науково- практичної конференції «Суспіль-
ство. Інтеграція. Освіта» беруть участь науковці з багатьох країн світу: Латвії, Лит-
ви, Естонії, Республіки Польщі, України, Хорватії, Великої Британії тощо.

Спіробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літе-
ратури беруть участь в міжнародних проєктах щодо розвитку мов національних 
меншин, зокрема Міжнародного освітнього проєкту «Єврейська веселка: профе-
сійний розвиток, комунікація, мова та культура в єврейській освіті» у закладах 
освіти з єврейським етнокультурним компонентом.

Співорганізаторами проєкту є Центр єврейської освіти України (Україна), 
Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 
педагогіки НАПН України (Україна) та WeKibbutz (Ізраїль) за сприяння Голланд-
ського єврейського гуманітарного фонду (JHF, Нідерланди). Партнери проєкту 
(Ізраїль): Habonim Dror, проєкт Neyaim, Відділ освіти в діаспорі Департаменту 
освіти та спільноти Керен Каємет леІсраель Єврейського національного фонду.

Його метою — проведення освітніх заходів, занять і майстер- класів із викорис-
танням спеціально розроблених ігрових та інтерактивних методів і прийомів 
навчання з використанням наочних дидактичних матеріалів і сучасних освітніх 
технологій, які сприяють реалізації компетентнісного, особистісно- орієнтованого 
й інтегрованого підходів до навчання.
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ЕКСПЕРТНО- АНАЛІТИЧНА  
РОБОТА ІНСТИТУТУ

Істотне місце в діяльності інституту посідає експертно- аналітична робота. 
В Інституті започатковано серію збірок аналітичних матеріалів, у яких ви-
світлюються актуальні проблеми загальної середньої освіти.

Науковці Інституту здійснюють наукову експертизу та рецензування матері-
алів на замовлення Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та МОН 
України (законопроєкти, концепції, програми, стандарти, положення тощо.), бе-
руть участь у громадському обговорені нормативних документів. За звітний пе-
ріод здійснено експертизу понад 70 нормативно- правових документів.

Співробітники Інституту брали участь у складі робочої групи Комітету з пи-
тань науки, освіти і інновацій Верховної Ради України з опрацювання законо-
проєкту «Про повну загальну середню освіту», виступали з експертною оцінкою 
стану природничо- математичної освіти під час комітетських слухань, надавали 
пропозиції щодо інших законотворчих документів.

Науковці Інституту залучені до діяльності експертних груп зі здійснення оціню-
вання ефективності діяльності наукових установ, в експертній раді з педагогічних 
наук Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, в Галузевій 
експертній раді 01 «Освіта/Педагогіка» Національного агентства із забезпечення 
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якості вищої освіти, в експертизі дисертаційних робіт у складі спеціалізованих 
вчених рад, в експертній раді з літературної та видавничої діяльності Українсько-
го культурного фонду, у роботі редакційних рад фахових видань.

Науковими працівниками Інституту здійснюється науково- експертна діяль-
ність в експертних радах, комісіях, робочих групах, зокрема у таких як:

• програмний комітет «Європа у мінливому світі — інклюзивні, інноваційні 
та свідомі суспільства» в межах програми Європейського Союзу з досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020»;

• Український культурний фонд, експертна рада з літературної та видавничої 
діяльності;

• PISA 2024 Expert Group: Peripheral Science Expert Group;
• галузева експертна рада 01 Освіта/Педагогіка;
• експертна комісія з проведення державної атестації наукових установ (екс-

пертні групи ЕГ (01–07);
• експертна рада з педагогічних наук Департаменту атестації кадрів вищої 

кваліфікації МОН України;
• об’єднана Конкурсна комісія з присудження Премії Верховної Ради України 

молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих уче-
них — докторів наук;

• комісія директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України 
з відбору прикладних досліджень щодо розроблення наукових засад державної 
політики у сферах освіти і науки;

• міжвідомча рада з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та 
психології в Україні;

• консультативна група Офісу Верховного комісара ЄС у справах національ-
них меншин;

• рада представників громадських об’єднань корінних народів, національних 
меншин України при Міністерстві освіти і науки України;

• група незалежних експертів Державної служби якості освіти України (з екс-
пертизи нетипових освітніх програм);

• експертна комісія в Українському центрі оцінювання якості освіти з питань 
визначення результатів ЗНО, відповідно до критеріїв оцінювання навчальних до-
сягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

• група експертів з оцінювання навчальних матеріалів та електронних освіт-
ніх ресурсів в проєкті Learning Passport, ЮНІСЕФ;

• група експертів для надання фахової допомоги та методичних рекомендацій 
вчителям проєкту «Всеукраїнська школа онлайн»;

• Європейська асоціація єврейських студій.

Високий експертний рівень науковців Інституту підтверджується систематич-
ним залученням їх до надання рецензій, експертних висновків, відгуків офіцій-
них опонентів (від 20 до 30 од. щорічно) на дисертаційні роботи, що подаються на 
здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук 
за спеціальностями.

Фахівці Інституту є членами спеціалізованих вчених рад із присудження нау-
кових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук (за спеціаль-
ностями), що діють в наукових установах та закладах вищої освіти України.

Фахівці Інституту здійснюють науково- методичну експертизу навчальної літе-
ратури, засобів навчання і навчального обладнання для надання грифів і свідоцтв 
Міністерства освіти і науки України, беруть участь в роботі науково- методичних 
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комісій Наукової Ради МОН України, в галузевих і предметних комісіях із надання 
грифу. Розробляють інструментарії оцінювання й експертизи, анкети, опитуваль-
ники тощо. Надають свої пропозиції до процедур здійснення вказаних експертиз.

Особливої уваги заслуговує робота науковців як членів редакційних колегій 
наукових періодичних видань, у тому числі тих, що індексуються у наукометрич-
них базах даних Scopus та / або Web of Science Core Collection:

• “Universal Journal of Educational Research” (США)
• «Інформаційні технології і засоби навчання» (Україна)
• “Society. Integration. Education” (Республіка Латвія).
• “Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala” (Румунія),
• “Khazar Journal of Humanities and Social Science” (Азербайджанська Республіка),
• “Cognitive Studies” (Республіка Польща),
• “Sport Sciences for Health” (Італія),
• “European Journal of Education and Applied Psyghology”, “EastWest” (Австрія),
• “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences” (Румунія).
• У виданнях, що входять до Переліку наукових фахових видань України:
• Український педагогічний журнал;
• Проблеми сучасного підручника;
• Комп’ютер в школі та сім’ї;
• Педагогічний дискурс;
• Порівняльно- педагогічні студії;
• Філософія освіти;
• Гірська школа Українських Карпат;
• Педагогічна освіта: теорія і практика;
• Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шев-

ченка;
• Вісник післядипломної освіти. (Серія: Управління та адміністрування);
• Актуальні питання природничо- математичної освіти;
• Вісник Черкаського університету (Серія: Педагогічні науки);
• Актуальні питання природничо- математичної освіти;
• Освіта та розвиток обдарованої особистості;
• Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи.
• У зарубіжних наукових періодичних виданнях:
• «Ukrainska Polonistyka» / Філософські дослідження;
• Univers Pedagogic. Revista ştiinţifică de pedagogie şi psihologie;
• Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences;
• Science and Education a New Dimension;
• American Journal of Educational Research;
• Jurnal Ştiintific al Dủnării;
• Jurnal Umanistic al Nistrului;
• European Journal of Education and Applied Psyghology, «East West»;
• Ridna mowa
• «Pedagogik mahorat» (Ilmiy-nazariy va metodik jurnal);
• International scientific journal «Internauka».

Фахівці інституту здійснюють рецензування рукописів статей для наукових 
періодичних видань, у тому числі тих, що індексуються у наукометричних базах 
даних Scopus та / або Web of Science Core Collection та вітчизняних видань, що вхо-
дять до Переліку наукових фахових видань України.
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НАУКОВО- ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

З метою інформування громадськості про діяльність Інституту педагогіки 
НАПН України та забезпечення доступу до електронних ресурсів наукової продук-
ції здійснюється системне інформаційне наповнення сайту Інституту педагогіки 
НАПН України (http://www.undip.org.ua/).

У звітному періоді було створено новий сайт Інституту, розроблений на сучас-
ній платформі WordPress, що дає змогу ширше застосовувати візуальне подання 
інформації, краще взаємодіяти з інформацією, розміщувати різноманітний ме-
діаконтент (фото-, відео-, аудіоінформацію), що є необхідним у сучасних умовах 
(розміщення відеозаписів конференцій, трансляція прямих ефірів, розміщення 
презентацій та створення виставок друкованої продукції Інституту). Окрім того, 
за звітний період було оновлено Facebook- сторінку Інституту та YouTube-канал, 
засобом яких Інститут інформує широкий загал про власну діяльність, комунікує 
з науковцями інших установ тощо.

У звітному періоді постійно проводилась робота щодо системного інформацій-
ного наповнення сайту Інституту:

• у розділі «Наукові відділи» подано профілі всіх наукових співробітників та 
їх основні наукові праці;

• у розділі «Електронна бібліотека» — розміщено монографії, посібники, під-
ручники, збірники наукових праць і матеріалів конференцій та іншу наукову 
продукцію, яку було розроблено співробітниками Інституту (за звітний період роз-
міщено 346 ресурсів), та створено можливість відстежувати кількість переглядів 
розміщених в бібліотеці електронній ресурсів (54 381 переглядів видань виданих 
за звітний період);

• реагуючи на виклики, що постали перед освітою в період дії карантинних 
обмежень та воєнного стану в країні, для забезпечення потреб дистанційного 
формату навчання на сайті розміщено електронні версії всіх чинних підручни-
ків, авторами яких є співробітники Інституту — розділ «Підручники» (понад 4 000 
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переглядів) — та створено спеціальні розділи для розміщення відповідних мето-
дичних матеріалів, розроблених співробітниками Інституту для умов воєнного 
часу (розділи «Методичні матеріали» та «Відеоматеріали» (понад 3 000 переглядів);

• у розділі «Новини» постійно висвітлюється наукова і науково- експериментальна 
робота Інституту, відбувається відеотрансляція наукових заходів тощо;

• найбільшу кількість переглядів має сторінка «Курси підвищення кваліфіка-
ції» — понад 50 000.

Серед споживачів інформації, представленої на сайті Інституту, є представники 
98 країн (найбільша кількість закордонних користувачів спостерігається з таких 
країн, як: Польща, США, Німеччина, Нідерланди, Франція, Чехія, Велика Британія 
тощо). За період функціонування оновленої версії сайту (з січня 2022 р.) станом 
на 24.11.2022 р. зафіксовано 110 645 користувачів, 1 181 206 взаємодій із сайтом, 
з них — 85 575 файлових завантажень.

Науковий доробок працівників усіх структурних підрозділів Інституту пред-
ставлено в Електронній бібліотеці НАПН України. За звітний завантажено 5885 
ресурсів (всього представлено 7925 ресурсів, що складає 28,0% від загальної кіль-
кості ресурсів бібліотеки –28313). Кількість завантажень з Електронної бібліотеки 
Інтернет- користувачами — 1 963 965. У порівнянні із попереднім звітним періодом 
на кінець 2017 року було завантажено 217 ресурсів, кількість завантажень скла-
дала всього 2176.

Інформаційно- аналітична система «Бібліометрика української науки» надає 
суспільству цілісну картини стану вітчизняного наукового середовища Інституту 
педагогіки, інформаційні ресурси якої формуються шляхом опрацювання бібліо-
метричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar, Scopus 
і Publons. Нині всі наукові працівники мають профілі в Google Scholar, 17 — у Scopus 
та 44 — у Publons.

За даними Google Scholar індекси бібліографічних посилань наукового колек-
тиву Інституту за звітний період зросли, загальний індекс Гірша — 67, порівняно 
з 44 у 2017 р., 10-індекс становить 501 проти 290 у 2017 році тобто ще 211 праць 
учених стали затребуваними та цитуватися науковою і освітянською спільнотою.

Кількість користувачів сайту Інституту педагогіки 
за країнами проживання

до змісту >>
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У Рейтингу установ та колективів НАПН України за загальним значенням ін-
декса Гірша в Google Scholar Інститут педагогіки посідає 3 місце поміж 11 установ 
НАПН України за результатами бібліометричного аудиту, який проводить НАПН 
України двічі на рік.

Станом на червень 2022 року до рейтингу вчених НАПН України, індекс яких ≥20 
за Google Scholar у «Бібліометриці української науки» входять 7 вчених Інституту 
педагогіки НАПН України: 7 місце — Пометун О. І. (індекс Гірша –32); 10 місце — 
Калініна Л. М. (індекс Гірша –29); 12 місце — Савченко О. Я. (індекс Гірша –27); 13 
місце — Топузов О. М. (індекс Гірша –26); 14 місце — Жук Ю. О. (індекс Гірша –25); 18 
місце — Бібік Н. М. (індекс Гірша –20); 18 місце — Алексєєнко Т. Ф. (індекс Гірша –20).

Двоє учених Інституту педагогіки, що входять до рейтингу з 18 вчених НАПН 
України у «Бібліометриці української науки», індекс яких ≥1 за Scopus: Арісто-
ва Н. О. (h-index=2) — 6 місце та Горошкіна О. М. — 7 місце.

До рейтингу із 10 вчених НАПН України, індекс яких ≥1 за Publons у «Бібліоме-
триці української науки», побудованого за профілем Publons, та який відображає 
публікації і цитування вченого з Web of Science належать такі вчені Інституту: 
Арістова Н. О. (h-index=2) — 3 місце; Малихін О. В. (h-index=2) — 3 місце; Каліні-
на Л. М. (h-index=2) — 3 місце; Топузов О. М. (h-index=1) — 4 місце; Алексєєва С. В. 
(h-index=1) — 4 місце.

Інститут широко використовує інформаційні ресурси для висвітлення своєї ді-
яльності у засобах масової інформації (у тому числі у Віснику НАПН України, Пе-
дагогічній газеті, газеті «Освіта України» тощо) та під час онлайн зустрічей, нарад, 
виступів. Робота Інституту широко висвітлюється в соціальній мережі Facebook, 
на сторінці Інституту педагогіки НАПН України. Функціонують сайти наукових 
відділів, наукових періодичних видань Інституту педагогіки: збірника наукових 
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праць «Проблеми сучасного підручника» (http://ipvid.org.ua/) та сайту «Українсько-
го педагогічного журналу» (http://uej.undip.org.ua/).

Задля обміну досвідом й поширення інформації про діяльність Інституту ор-
ганізовано співпрацю з громадськими освітніми організаціями України та Євро-
пи: Агенцією розвитку освітньої політики, Асоціацією приватних закладів освіти 
України, ГО «Нова освіта України», Асоціацією керівників шкіл України (АКШУ), 
управліннями державної служби якості освіті м. Києва та Київської області, Цен-
трами професійного розвитку педагогічних працівників та ін.

Науковці Інституту співпрацюють із Українським центром оцінювання якості 
освіти, Державною службою якості освіти, Інститутом модернізації змісту освіти, 
Інститутом освітньої аналітики, закладами вищої та середньої освіти. За звітний 
період укладено понад 50 угод про співпрацю.

ФІНАНСУВАННЯ.  
МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для проведення науково- дослідної роботи Інституту було виділено асигну-
вань з державного бюджету

2018 2019 2020 2021

37 905 600, 00 грн. 32 094 032,00 грн. 42 551 831,00 грн.

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету установи

2018 2019 2020 2021

1422,8 тис. грн.
у т. ч.:
— стипендія КМУ — 
19,9 тис. грн.;
— від здачі в оренду 
майна — 1299,2 тис. 
грн.;
— за послуги, що на-
даються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю 
–258,8 тис. грн.;
— від реалізації май-
на — 37,9 тис. грн.

269 074,49 грн. за 
послуги, що нада-
ються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю;
– 1 167 884,67 від 
оренди майна бю-
джетних установ;
– 231710,37 грн. 
благодійні внески, 
гранти та дарунки;
– 35800,00 грн. кош-
ти, що отримують 
бюджетні установи 
від підприємств, 
організацій, фізичних 
осіб та від інших бю-
джетних установ для 
виконання цільових 
заходів

– 228 760,75 грн. за 
послуги, що нада-
ються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю;
– 801 842,47 грн. від 
оренди майна бю-
джетних установ;
– 733 300,78 грн 
благодійні внески, 
гранти та дарунки;
– 51 734,00 грн. кош-
ти, що отримують 
бюджетні установи 
від підприємств, 
організацій, фізичних 
осіб та від інших бю-
джетних установ для 
виконання цільових 
заходів

– 3611 100,00 грн. за 
послуги, що нада-
ються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю;
– 578 908,17 від орен-
ди майна бюджетних 
установ;
– 261 429,63грн. 
благодійні внески, 
гранти та дарунки;
– 55 992,00 грн. кош-
ти, що отримують 
бюджетні установи 
від підприємств, 
організацій, фізичних 
осіб та від інших бю-
джетних установ для 
виконання цільових 
заходів

до змісту >>
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ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  
НАПН УКРАЇНИ

№ Назва індикатора розвитку Значення індикатора

2018 2019 2020 2021 2022

1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження

1.1 Індекс цитувань (h-індекс) установи 55 60 65 67

1.2 Середній індекс цитувань (h-індекс) 
учених 3,6 4,5 5 5,8 6,0

1.3
Кількість видань НАПН України, 
які входять до наукометричних баз 
даних

7 6 5 5 5

1.4

Кількість інноваційних освітніх, 
педагогічних і психологічних техно-
логій, розроблених ученими НАПН 
України

5 37 10 5 2

1.5

Кількість організацій України, 
у яких відбулося фактичне впро-
вадження результатів досліджень 
і розробок, що привело до конкрет-
ної інновації

50

55% за-
кладів 
загаль-
ної се-

редньої 
освіти 

України

172 165

90%
закла-
дів за-
гальної 
серед-
ньої 

освіти 
України

2. Вплив на державну освітню й наукову політику та громадську думку щодо 
вирішення актуальних проблем гуманітарної сфери  
суспільного життя

2.1
Кількість нормативно- правових 
актів, ухвалених за ініціативи/участі 
експертів НАПН України

10 4 15 33 10

2.2
Кількість програм, репортажів, ви-
ступів у ЗМІ про діяльність НАПН 
України

20 8 6 20 10

2.3
Кількість публікацій про діяльність 
НАПН України в друкованих ЗМІ та 
мережі інтернет

10 23 20 104 100

2.4 Відсоток недержавного фінансуван-
ня - - - - -

до змісту >>



86

№ Назва індикатора розвитку Значення індикатора

2018 2019 2020 2021 2022

3. Дослідницький потенціал науковців

3.1 Середній вік персоналу 50 52 50,8 52 52

3.2 Відсоток штатних наукових праців-
ників за основним місцем роботи 76,5% 67% 69,8% 70% 72%

3.3

Відсоток керівників наукових під-
розділів підвідомчих наукових 
установ та університету з науковим 
ступенем доктора наук віком до 45 
років

0% 0% 0% 0% 0%

3.4

Відсоток керівників наукових під-
розділів підвідомчих наукових 
установ та університету з науковим 
ступенем доктора наук віком 45–60 
років

3,7% 1,3% 2,4% 31,5% 31,5%

3.5

Відсоток за основним місцем роботи 
докторів  
і кандидатів наук від кількості штат-
ного за основним місцем роботи 
наукового персоналу

60% 59% 53,4% 54,8% 65,3%

3.6

Відсоток здобувачів ступеня доктора 
філософії і доктора наук від загаль-
ної чисельності наукових працівни-
ків за основним місцем роботи

10,76 8,28 13,2% 11,3% 13,5%

3.7
Середнє значення конкурсу на вступ 
в аспірантуру/ докторантуру за дер-
жавним замовленням

4/1 2/1 0/2 0/1 0/2

3.8

Кількість захищених у звітному році 
аспірантів/докторантів установи, 
у тому числі з урахуванням випуску 
минулих років

1/1 0/1 0/0 1/1 0/0

3.9
Кількість спеціалізованих учених 
рад і спеціальностей, за якими захи-
щаються дисертації

2/5 2 /5 2 /5 2 /5 2/5

3.10 Кількість наукових шкіл 9 9 9 9 12
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№ Назва індикатора розвитку Значення індикатора

2018 2019 2020 2021 2022

4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві
та освітньо- науковому просторі

4.1
Кількість публікацій у зарубіжних 
виданнях (включаючи, матеріали 
конференцій)

146 137 164 211 141

4.2

Відсоток публікацій у зарубіжних 
виданнях (включаючи, матеріали 
конференцій) із загальної кілько-
сті публікацій працівників НАПН 
України

24% 10% 12% 15,7% 14,4%

4.3 Кількість публікацій англійською та 
іншими іноземними мовами 20 57 123 147 65

4.4

Відсоток публікацій англійською та 
іншими іноземними мовами із за-
гальної кількості публікацій праців-
ників НАПН України

6% 4,3% 9% 10,9% 7%

4.5
Кількість публікацій у виданнях, 
які входять до наукометричних баз 
даних

145 170 196 183 209

4.6

Відсоток публікацій у виданнях, які 
входять до наукометричних баз да-
них із загальної кількості публікацій 
працівників НАПН України

24% 13% 14,5% 13, 6% 21,3%

4.7
Кількість видань НАПН України, 
заснованих та/або виданих спільно 
з зарубіжними партнерами

0 24 10 - -

4.9 Кількість міжнародних освітніх та 
наукових проєктів 1 1 1 1 2

4.10
Кількість учених — членів інозем-
них академій, міжнародних науко-
вих товариств

3 3 3 8 8

4.11 Кількість учених, які беруть участь 
у міжнародній експертній діяльності 4 4 3 4 6
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№ Назва індикатора розвитку Значення індикатора

2018 2019 2020 2021 2022

4.12

Кількість учених, які виїжджали за 
кордон з метою стажування, нав-
чання, підвищення кваліфікації, 
викладацької роботи, проведення 
наукових досліджень

12 8

4.13
Кількість зарубіжних видань, у яких 
учені беруть участь як члени редко-
легій, рецензенти

3 22 9 9 11

4.14
Кількість наукових заходів, орга-
нізованих спільно із зарубіжними 
партнерами

4 14 11 11 12

4.19
Кількість отриманих стипендій Ка-
бінету Міністрів України для моло-
дих учених

1 1 1 1 1

5. Упровадження результатів наукових досліджень
та експериментальних розробок

5.1
Кількість опублікованої офіційної, 
наукової, виробничо- практичної, 
навчальної та довідкової продукції

712 146 130 157 125

5.2 Кількість продукції НАПН України 
з грифом МОН 44 83 73 69 36

5.3

Кількість завантажень наукових 
праць, що розміщенні в електронній 
бібліотеці НАПН України та на сай-
тах підвідомчих установ

2 176
/17 337

325 198
/27 337

685 644
/21 650 332060 360345

5.4 Кількість експериментальних закла-
дів, установ, організацій 444 504 401 490 492

до змісту >>
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