
4 квітня під головуванням президента Національної академії 
педагогічних наук України В. Кременя відбулися загальні збори НАПН. У 
роботі зборів взяли участь міністр освіти і науки України С. Квіт; голова 
Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Л. Гриневич; 
представник Адміністрації Президента України В. Лукомський; президент 
Спілки ректорів вищи навчальних закладів України, ректор Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка Л. Губерський; дійсні члени, 
члени-кореспонденти, іноземні члени і почесні академіки Національної академії 
педагогічних наук України та ін. 

Президент НАПН В. Кремень поінформував про діяльність Національної 
академії педагогічних наук у 2013 р. та завдання на 2014 р. 

У свою чергу міністр освіти і науки С. Квіт зазначив, що у міністерства є 
стратегічні завдання, які стосуються прийняття нових законів. Міністр також 
підкреслив, що Міністерству освіти і науки потрібно більше співпрацювати з 
Національною академією педагогічних наук: зокрема, буде ініційовано, що 
міністерство відмовлятиметься від грифування підручників для вищих 
навчальних закладів. Вони будуть грифуватися чи схвалюватися до друку 
вченими радами вищих навчальних закладах чи академічних установ, у яких 
пишуться підручники. Для середньої школи планується створити незалежну 
інституцію, щоб цим не міністерство займалося. На думку С. Квіта, частину цих 
повноважень міністерство повинно передати Національній академії 
педагогічних наук України. 

У виступі голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
Л. Гриневич підкреслювалося, що статус НАПН України як вищої наукової 
організації передбачає її активну участь у визначенні та обґрунтуванні стратегії  
різних напрямів державної освітньої політики, проведенні наукової експертизи 
проектів законодавчих актів і державних програм. У першу чергу це стосується  
підготовки нової редакції ст. 53 Конституції України, нової редакції базового 
Закону «Про освіту», нової редакції  закону про вищу освіту, нового закону про 
наукову та науково-технічну діяльність тощо.  

Висловлювалося побажання, щоб НАПН України надала своє бачення 
щодо шляхів вирішення низки інших надзвичайно важливих питань, таких як 
розробка нової моделі управління науковою сферою, зокрема інтеграції 
академічної і університетської науки, шляхом створення спільних 
дослідницьких підрозділів і поширення науково-викладацького сумісництва  
(МОН більше співпрацюватиме з НАПН // Міністерство освіти і науки 
України (http://www.mon.gov.ua). – 2014. – 4.04; Голова Комітету Верховної 
Ради України Л. Гриневич взяла участь у роботі Загальних зборів 
Національної академії педагогічних наук України // Комітет з питань науки 
і освіти (http://kno.rada.gov.ua). – 2014. – 7.04). 
 


