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Інноваційний розвиток освіти України, її інтеграція у світовий освітній 

простір є неможливим без розроблення психолого-педагогічних та організаційних 

засад формування і розвитку національної системи відкритої освіти, без 

впровадження її принципів та інструментів в широку освітню практику. Це 

зумовлює потребу формування та неперервного вдосконалення комп’ютерно-

технологічної (цифрової) платформи відкритої освіти, створення в навчальних 

закладах відкритих навчальних середовищ, що базуються на інноваційних засобах 

навчання та інформаційно-комунікаційних технологіях. 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (далі – 

Інститут) проводить цілеспрямовану наукову та науково-організаційну роботу з 

розв’язання теоретико-методологічних та науково-методичних проблем 

інформатизації освіти і психолого-педагогічної науки, формування та розвитку 

освітньо-наукового інформаційного середовища, удосконалення технологій 

електронного дистанційного навчання, впровадження в освіту хмарних 

технологій, розроблення електронних освітніх ресурсів, упровадження новітніх 

засобів навчання, аналізу передового закордонного досвіду та впровадження в 

педагогічні системи інформаційно-освітніх інновацій.  

Основний інтелектуальний ресурс і науковий потенціал Інституту утворює 

об’єднаний у сформовані наукові школи колектив науковців, результати 

теоретичної і практичної діяльності яких дістали визнання в Україні та за її 

межами. 

Відповідно до викликів сьогодення головну мету діяльності Інституту 

вбачаю в неперервному осучасненні теоретичного і методичного забезпечення 

розвитку інформатизації національної системи освіти та впровадженні новітніх 

засобів навчальної, наукової та управлінської діяльності в освітньо-наукову 

практику. 
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Нові завдання і можливості для реалізації зазначеної головної мети створює, 

передусім, нова законодавчо-правова база розвитку вітчизняної науки і освіти: 

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та Закон України 

“Про освіту”.  

Саме реалізація передбачених цими Законами України завдань, нові підходи 

щодо формування організаційно-функціональної будови та механізмів 

функціонування й розвитку освіти і науки насамперед покладено в основу моєї 

виборчої програми. 

Під кутом зору досягнення цієї мети перспективи розвитку Інституту, на мій 

погляд, полягають у вирішенні таких основних завдань. 

У сфері наукової діяльності 

  Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з реалізації 

завдань державних цільових програм на замовлення законодавчих та виконавчих 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ і закладів 

системи освіти, інших організацій. 

Здійснення теоретичних та експериментальних досліджень і розробок із 

створення та педагогічно виваженого використання засобів навчання та 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 

навчальних закладів усіх типів.  

Розроблення технічних умов педагогічних стандартів, методик сертифікації 

засобів навчання (навчальних приладів, обладнання та устаткування, 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті).  

Інженерно-педагогічне проектування систем інформаційної підтримки 

освітнього простору України, зокрема віртуальних систем i систем дистанційного 

навчання i освіти. 

Здійснення координації науково-дослідної, проектної та виробничої 

діяльності із створення i використання засобів навчання та інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті. 

Здійснення методичної та комп’ютерно-технологічної підтримки 

функціонування і розвитку Електронної бібліотеки НАПН України. 
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Сприяння розвитку і збереженню ІКТ-інфраструктури наукових 

інформаційно-аналітичних систем. 

Організація проведення наукових та науково-практичних заходів 

(конференцій, симпозіумів, семінарів) з проблематики Інституту. 

Подальша розбудова експериментальної бази наукових досліджень, ширше 

використання як дослідницьких, так і апробаційних можливостей 

експериментального методу з концентрацією зусиль на проведенні 

широкомасштабних експериментів усеукраїнського рівня.  

Максимальне залучення до розроблення планової науково-дослідної 

тематики докторантів, аспірантів та наукових кореспондентів, що передбачає 

зокрема, зміцнення інституту наукових кореспондентів та його нове 

функціональне наповнення. 

Створення в університетах (на громадських засадах, а в разі можливості й на 

засадах спільного фінансування) структурних підрозділів (відділів, лабораторій), 

що проводять наукову діяльність за профілем Інституту в спільних інтересах. 

У сфері видавничої діяльності та впровадження результатів науково-

освітньої діяльності 

Провадження видавничої діяльності наукового, освітнього та 

просвітницького характеру, спрямовану на висвітлення результатів наукової, 

науково-педагогічної, освітньо-наукової, дослідно-експериментальної роботи. 

Здійснення неперервного удосконалення системи впровадження результатів 

науково-дослідних робіт в науково-освітню практику та моніторингу процесу 

впровадження. 

Забезпечення організаційно-технологічних умов широкомасштабного 

оприлюднення, розповсюдження і використання науково-освітніх результатів 

діяльності Інституту: друкованої продукції та цифрових копій наукових 

публікацій та методичних матеріалів. 

Широкомасштабне оприлюднення наукової продукції Інституту в 

міжнародних наукометричних базах даних, переважно через розміщення 

результатів наробку науковців Інституту в Електронній бібліотеці НАПН 
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України, в Електронному науковому фаховому виданні Інституту, в інших 

фахових виданнях, засновником (співзасновником) яких є Інститут. 

Забезпечення функціонування і розвитку офіційного веб-сайту Інституту, 

наполегливе формування і неперервне підтримування позитивного іміджу 

Інституту в Інтернет-просторі. 

Опрацювання питань щодо можливості та економіко-освітньо-наукової 

доцільності здійснення Інститутом видавничої діяльності на комерційних засадах. 

У сфері освітньої діяльності 

Координація оновлення змісту інформатичної педагогічної освіти відповідно 

до вимог і пріоритетів вітчизняної науково-освітньої політики, вітчизняних і 

світових науково-технічних та психолого-педагогічних досягнень, особливостей 

національної культурної традиції та передової освітньої практики. 

Здійснення підготовки та атестації здобувачів вищої освіти, наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема кваліфікаційних рівнів 

магістра, доктора філософії, доктора наук та надання інших освітніх послуг. 

Підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури, удосконалення 

системи добору на навчання аспірантів та докторантів. 

Маркетинг запитів іноземних громадян на надання освітніх послуг. 

Пошук зарубіжних партнерів для запровадження програм спільних дипломів. 

Поглиблення співпраці з факультетами, інститутами і кафедрами 

університетів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, зокрема в напрямі 

підвищення результативності наукових стажувань та виробничої практики 

студентів. 

Проведення науково-просвітницької діяльності з ознайомлення освітянської і 

педагогічної громадськості України з результатами науково-дослідницького 

пошуку щодо створення новітніх засобів навчання та інформаційних технологій в 

освіті. 

У сфері взаємодії з органами державної влади, інституціями громадського 

суспільства, засобами масової інформації 
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Продовжувати активну експертно-аналітичну роботу Інституту. Участь 

вчених Інституту в розробленні й обговоренні законопроектів, підзаконних та 

нормативно-правових актів з питань освіти і науки, підвищення дієвості 

представництва Інституту в науково-методичних комісіях МОН України, участь у 

роботі Координаційної ради з науки та інновацій Держкомінформнауки України 

за стратегічним напрямом інноваційної діяльності “Широке застосування 

сучасних інформаційних технологій”, Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні НАПН України та 

Міжвідомчої ради з наукового приладобудування НАН України, експертних 

комісій з проведення ліцензійних експертиз підготовки фахівців у ВНЗ. 

Активізувати діяльність щодо входження Інституту до складу асоціацій, 

корпорацій, технологічних і наукових парків, інших науково-навчально-

виробничих комплексів, громадських організацій для вирішення статутних 

завдань Інституту. 

У сфері міжнародного наукового співробітництва 

Пожвавлення роботи міжнародного консорціуму, створеного для участі в 

рамковій програмі Європейського Союзу з науки та інновацій  “Горизонт – 2020”. 

Поглиблення, налагодження нових зв’язків та здійснення співпраці з 

науковими установами та навчальними закладами зарубіжних країн, 

міжнародними організаціями, фондами з питань освіти, наук про освіту, 

педагогіки і психології з  укладанням відповідних угод. 

Представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань створення, 

впровадження і використання засобів навчання та інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті на міжнародному рівні. 

Підтримка участі науковців Інституту в масштабних міжнародних проектах. 

Систематичне здійснення моніторингу європейського та світового освітньо-

наукових просторів з метою  залучення Інституту до виконання партнерських 

проектів. 

Розширення практики проведення спільних наукових заходів міжнародного 

рівня як на території України, так і за кордоном. 
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У сфері підвищення фахового рівня наукових кадрів 

Організація та здійснення стажування, перепідготовки та підвищення 

квалiфiкацiї наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

навчальних закладів з тематики Інституту за програмами післядипломної освіти. 

Розроблення та реалізація заходів з підвищення англомовної та ІКТ 

компетентностей науковців. 

Орієнтування виконавців наукових тем на систематичне використання у 

дослідно-експериментальній роботі та при впровадженні її результатів засобів і 

сервісів національних і міжнародних інформаційно-комунікаційних мереж, 

зокрема, електронних соціальних мереж. 

Виявлення і підтримка талановитих молодих вчених та сприяння їх творчому 

професійному зростанню, турбота про суспільне визнання їхніх наукових 

досягнень через активну участь у роботі Ради молодих учених Інституту. 

Налагодження системи стимулювання науковців за високі особисті  

досягнення в науково-дослідній роботі, проведенні науково-організаційних 

заходів, підготовку і публікацію в фахових виданнях Інституту та НАПН України 

англомовних праць, широкомасштабному впровадженні наукових здобутків в 

освітній практиці.  

Продовження пошуку можливостей для організації зарубіжних стажувань 

учених Інституту. 

 У сфері фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності 

установи, поліпшення умов праці працівників 

 Посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів. 

Здійснення заходів з диверсифікації джерел фінансування Інституту, що  

передбачає: 

– цілеспрямований пошук грантів, наукових та освітніх проектів, до яких 

може бути залучено Інститут; 

– активізацію фондрайзингової роботи, спрямованої на підтримку науково-

дослідної, освітньої та волонтерської діяльності наукових працівників; 
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– формування мереж зацікавлених споживачів наукової продукції та 

наукоємних послуг. 

Розширення практики залучення до спільної діяльності організацій- 

партнерів  на засадах аутсорсингу. 

Періодичне оновлення ІКТ-інфраструктури, засобів і технологій Інтернет-

доступу та загальносистемних програмних засобів Центру опрацювання даних 

Інституту, а також парку комп’ютерної техніки, що перебуває в користуванні 

підрозділів Інституту. 

Підвищення рівня програмно-технічного забезпечення діяльності 

віртуальних наукових творчих груп, розвиток дистанційних форм наукової та 

науково-педагогічної діяльності. 

Урядження будівлі Інституту та прилеглої території, проведення за потреби 

профілактичних та ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях наукових 

підрозділів та місцях загального користування. 

У сфері організаційного управління і керівництва  

Вважаю за потрібне послідовно й неперервного вдосконалювати науково-

організаційну діяльність адміністрації. Для цього варто інтенсифікувати перехід 

до ефективних електронних форм і методів документообігу, до використання 

мобільно орієнтованих засобів і технологій ІКТ-діяльності як в процесі 

планування досліджень, поточного контролю за ходом їх здійснення, підготовки 

наукових звітів, так і для підтримки планово-фінансової, звітної, бухгалтерської 

роботи та кадрового менеджменту; 

Основний зміст і сенс науково-організаційних зусиль має полягати в 

забезпеченні та супроводженні дослідницької, проектної і впроваджувальної 

діяльності відділів. 

Викладена програма подає моє бачення подальшого поступу Інституту, 

окреслює основні напрями системного удосконалення його роботи, формує 

систему цільових орієнтирів розвитку наукової, науково-організаційної, 

фінансово-господарської та кадрової діяльності Інституту.  



 8 

Досягнення цих програмних орієнтирів безперечно і передусім буде залежати 

від активної та творчої позиції всього колективу Інституту. Отже, необхідно 

зосередити зусилля колективу Інституту на примноженні та оптимальному 

використанні наявних інтелектуальних, творчих, організаційних, кадрових, 

фінансових та інформаційних ресурсів, здійсненні якісних, 

конкурентоспроможних, затребуваних теорією і практикою наукових досліджень 

та експериментальних розробок. 

Зобов’язуюся здійснювати керівництво і взяти безпосередню активну 

участь в реалізацій наведеної вище програми, підпорядкувати їх розв’язанню 

науково-організаційну, планово-фінансову, звітно-бухгалтерську,  

адміністративно-господарську та кадрову діяльність Інституту.  

Я сподіваюся на дієву підтримку колективу, на те, що ми разом будемо й 

надалі примножувати здобутки нашого Інституту, підвищуватимемо його 

авторитет в НАПН України, в Україні й за кордоном. 


