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Стратегія розвитку Інституту вищої освіти НАПН України
на 2020-2025 роки
Стратегія розвитку Інституту вищої освіти НАПН України (далі - Інститут) окреслює перспективи розвитку
Інституту на 2020-2025 роки шляхом визначення:
- місії та візії Інституту;
- цінностей об'єднання та згуртування команди Інституту;
- стратегічних цілей розвитку та їх конкретизації через принципи, контекст і види діяльності;
- індикаторів моніторингу прогресу та цільових індикаторів досягнень.
Стратегія розвитку Інституту вищої освіти НАПН України на 2020-2025 роки розроблена та схвалена
колективом Інституту на засадах відкритого обговорення, інституційної автономії та розподіленої
відповідальності. Стратегія базується на результатах аналізу діяльності Інституту та його здобутках за
2014-2019 роки.

Місія, візія, цінності інституту вищої освіти НАПН України
л

Місія Інституту - сприяння стійкому та інноваційному розвитку університетів України задля зростання ї х _
впливу на суспільний прогрес та утвердження модерної Української держави у європейському та світовому
співтовариствах.
Місія Інституту реалізується через здійснення дослідницької, освітньої та експертної діяльності:
на принципах академічної свободи, доброчесності, досконалості, соціальної відповідальності та
розподіленого лідерства;
відповідно до кращих національних і міжнародних взірців.
Візія Інституту — провідний національний науковий, освітній та експертний центр України з питань розвитку
вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, які:
- об'єднані цінностями довіри, творення та гідності;
- спрямовують свої зусилля на реалізацію місії Інституту.
Базові цінності колективу Інституту:
- довіра;
- творення;
- гідність.
Ключові принципи діяльності Інституту:
- принцип академічної свободи;
- принцип доброчесності;
- принцип досконалості;
- принцип соціальної відповідальності;
- принцип розподіленого лідерства.

Стратегічні цілі Інституту вищої освіти НАПН України
Стратегічна ціль 1
Визначення та обґрунтування орієнтирів розвитку університетів України у контексті європейської інтеграції.
Стратегічна ціль 2
Посилення інституційної спроможності університетів України, розвиток їх лідерського потенціалу.
Стратегічна ціль З
Творення мережі лідерів змін у вищій освіті України.
Стратегічна ціль 4
Розбудова національної платформи кращих практик університетів України.

Основні види діяльності Інституту вищої освіти НАПН України
Дослідницька діяльність
Змістові пріоритети (пріоритетні напрями досліджень):
- Освітня діяльність університетів; якість вищої освіти; досконалість у викладанні і навчанні; оцінювання і
визнання результатів навчання; інтеграція вищої освіти і науки.
- Дослідницька діяльність університетів; інтеграція вищої освіти і досліджень; дослідницька досконалість;
оцінювання ефективності дослідницької діяльності; інтернаціоналізація дослідницької діяльності;
комерціалізація результатів досліджень.
- Соціальна місія університетів; соціальна відповідальність університетів; вплив університетів на розвиток
регіонів і громад.
- Інституційний розвиток університетів; розвиток персоналу університетів; економіка та фінансова
автономія університетів; ефективне врядування у вищій освіті.
Принципи реалізації дослідницької діяльності:
- концепція «Відкрита наука»;
- відповідність національним пріоритетам;
- випереджаючий і міждисциплінарний характер досліджень.
Основні форми реалізації дослідницької діяльності та популяризації її результатів:
- виконання фундаментальних і прикладних досліджень;
- підготовка аналітичних матеріалів, наукових публікацій;
- участь у національних і міжнародних дослідницьких проектах;
- підтримка і розвиток цільових фахових наукових видань;
організація і проведення національних і міжнародних наукових конференцій (форумів, семінарів)
цільового призначення.

Освітня діяльність
Зміст ові пріоритети (пріоритетні напрями освіт ньої діяльності):
- Якість вищої освіти, досконалість викладання і навчання.
- Посилення дослідницької спроможності університетів.
- Ефективне врядування у вищій освіті.
Принципи реалізації освіт ньої діяльності:
- орієнтація на потреби клієнтів;
- відповідність національним стандартам вищої освіти;
- випереджаючий зміст навчання;
- інноваційні методи та технології навчання і викладання;
- навчання через дослідження.
Основні форми реалізації освіт ньої діяльності:
- програма підготовки докторів філософії;
програма професійного розвитку (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників закладів
вищої освіти;
- тренінгові програми;
- підготовка навчальних і методичних матеріалів;
- участь у національних і міжнародних освітніх проектах.
Експертна діяльність
Зміст ові пріоритети (пріоритетні напрями експерт ної діяльності):
- Стратегічний розвиток вищої освіти.
- Стратегічний розвиток університетів.
- Методологія розроблення стандартів вищої освіти.
- Методологія розроблення освітніх програм.
- Забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти.
- Інтернаціоналізація вищої освіти.
- Інституційний розвиток університетів.
- Інтеграція вищої освіти і науки.
Принципи реалізації експерт ної діяльності:
- професійна компетентність;
- міждисциплінарність;
- орієнтація на кращі вітчизняні та зарубіжні взірці.
Основні форми реалізації експерт ної діяльності:
- експертиза документів, проектів, освітніх програм;
- методична експертиза стандартів вищої освіти;
- участь у робочих групах, експертних комісіях і радах;
- інституційний аудит університетів;
- участь у національних і міжнародних проектах з розвитку вищої освіти.

Досягнення стратегічних цілей інституту вищої освіти НАПН України
через визначення ключових видів діяльності
Стратегічна ціль 1
Визначення та обґрунтування орієнтирів розвитку університетів України у контексті європейської інтеграції
Види діяльності, спрямовані на досягнення Стратегічної цілі 1:
1.1. Виконання ф ундам ентальних/ прикладних досліджень.
1.2. Проведення національних опитувань з питань розвитку вищої освіти України.
1.3. Підготовка аналітичних матеріалів, наукових публікацій та ін.
1.4. Поширення та популяризація результатів досліджень через організацію і проведення національних і
міжнародних наукових конференцій (форумів, семінарів) тощо.
1.5. Проведення досліджень аспірантами у межах освітньо-наукових програм підготовки докторів
філософії за спеціальністю «011 - Освітні, педагогічні науки».
1.6. Проведення досліджень докторантами у межах підготовки докторів наук за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки».
1.7. Експертиза проектів нормативно-правових документів з питань розвитку вищої освіти.
1.8. Методична експертиза стандартів вищої освіти та проведення тренінгів для членів науковометодичних комісій Міністерства освіти і науки України.
1.9. Участь наукових працівників Інституту у робочих групах, експертних комісіях і радах:
- Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;
- Міністерства освіти і науки України;
- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
- Національного агентства кваліфікацій та ін.
1.10. Підтримка і розвиток наукових періодичних видань Інституту:
- Науковий часопис «Філософія освіти. Philosophy of Education»;
- Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство».
Стратегічна ціль 2
Посилення інституційної спроможності університетів України, розвиток їх лідерського потенціалу
Види діяльності, спрямовані на досягнення Стратегічної цілі 2:
2.1
Організація і проведення національних і міжнародних наукових конференцій (форумів, семінарів) та
інших заходів з питань розвитку вищої освіти.
2.2
Підготовка і професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у межах
реалізації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 - Освітні,
педагогічні науки.
2.3
Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у межах реалізації
програми підготовки докторів наук за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки.
2.4 Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (управлінців,
викладачів, дослідників) у межах реалізації програми підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.
2.5 Проведення відкритих і цільових (на замовлення) тренінгів для університетів.
2.6 Підготовка навчальних і методичних матеріалів з питань розвитку університетів.
2.7 Реалізація національних і міжнародних проектів, спрямованих на розвиток
інституційної
спроможності університетів України.
2.8
Проведення на замовлення університетів інституційного аудиту та надання рекомендацій щодо
інституційного розвитку.
2.9
Розбудова стратегічних партнерств через реалізацію цільових планів співпраці Інституту з провідними
університетами України.

Стратегічна ціль З
Творення мережі лідерів змін у вищій освіті України
Види діяльності, спрямовані на досягнення Стратегічної цілі 3:
3.1. Формування і розвиток бази даних учасників програм, проектів і заходів Інституту з числа провідних
управлінців, викладачів і дослідників університетів України.
3.2. Залучення учасників мережі до реалізації освітньої, дослідницької та експертної діяльності Інституту
на засадах партнерства та розподіленого лідерства.
3.3. Інформаційна підтримка мережі з питань розвитку вищої освіти.
3.4. Популяризація здобутків учасників мережі, спрямованих на розвиток вищої освіти України.
Стратегічна ціль 4
Розбудова національної платформи кращих практик університетів України
Види діяльності, спрямовані на досягнення Стратегічної цілі 4:
4.1. Дизайн, розроблення і технічна підтримка національної інформаційно-комунікаційної платформи
«Університети України: кращі практики».
4.2. Ідентифікація, аналіз, опис і презентація на платформі кращих практик діяльності університетів
України за визначеними змістовними пріоритетами.
4.3. Розвиток платформи через її змістовне наповнення та оновлення, а також розширення та
удосконалення функціональних можливостей.
4.4. За допомогою засобів платформи проведення національних опитувань з питань розвитку вищої
освіти, накопичення, аналіз, інтерпретація та популяризація результатів опитування.
4.5. Популяризація кращих практик діяльності університетів України на національному, європейському та
міжнародному рівнях.

Індикатори моніторингу розвитку Інституту вищої освіти НАПН України
Для моніторингу процесу розвитку Інституту та констатації його позитивної динаміки використовуються такі
індикатори:
-

Місце Інституту вищої освіти НАПН України (та його відділів) у Рейтингу університетів і НД устан о ву
національному сегменті проекту Ranking of Google Scholar Profiles «Ranking Web of Researchers»

-

Якість персоналу Інституту:
о кваліфікаційний рівень (% докторів наук та % кандидатів наук (докторів філософії) від загальної
кількості наукових працівників;
о % штатних працівників від загальної кількості працівників;
о рівень володіння англійською мовою.

-

Індекс цитувань наукових працівників:
о індивідуально;
о за відділами;
о у цілому для Інституту.
Кількість та якість наукових публікацій з розрахунку на 1 наукового працівника у рік:
о у фахових виданнях;
о у зарубіжних виданнях;
о у виданнях, що входять до наукометричних баз.
Кількість свідоцтв про реєстрацію об'єктів авторського права та об'єктів права інтелектуальної власності.
Якість наукових періодичних видань Інституту («Філософія освіти» та «Університети і лідерство»):
о Кількість цитувань статей наукових періодичних видань Інституту.
о Кількість загальнонаукових і галузевих наукометричних, реферативних та інших баз, в яких
представлено наукові періодичні видання Інституту.

-

Фінансові показники:
о загальні обсяги фінансування Інституту з розрахунку на 1 наукового працівника (тис. грн.);
о обсяги фінансування з власних надходжень Інституту з розрахунку на 1 наукового працівника (тис.
грн.);
о питома вага обсягів фінансування з власних надходжень у загальному обсязі фінансування Інституту
(0/\

(/О).

Кількість міжнародних проектів.
-

Рівень міжнародної академічної мобільності:
о кількість наукових працівників, які пройшли стажування закордоном;
о кількість аспірантів і докторантів, які пройшли стажування закордоном;
о кількість організацій, у яких пройшли стажування працівники, аспіранти і докторанти Інституту;
о кількість країн, які відвідали наукові працівники, аспіранти і докторанти Інституту за програмами
мобільності.
Кількість стратегічних партнерств Інституту (національний і міжнародний рівень).

Цільові індикатори досягнень Інституту вищої освіти НАПН України
- Атестація Інституту як наукової установи (група І)
- Фахові наукові видання (група А)
-

Акредитація освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії
Акредитація спеціалізованих вчених рад

-

Приналежність до міжнародних спільнот (асоціацій), спрямованих на розвиток вищої освіти

Роль та місце Інституту вищої освіти НАПН України серед інших аналогічних
наукових установ України та світу
Інститут вищої освіти НАПН України є єдиною науковою установою національного рівня в Україні, діяльність
якого сфокусована на розвитку вищої освіти України у контексті її інтеграції у Європейський простір вищої
освіти та Європейський дослідницький простір.
Серед аналогічних зарубіжних інституцій - наукових установ, дослідницьких центрів, аналітичних центрів,
що опікуються дослідженням проблем розвитку вищої освіти, - Інституту виступає рівноцінним партнером!
Інститут і н і ц і ю є та підтримує відповідні ініціативи своїх партнерів («зарубіжних аналогів») через реалізацію
спільних міжнародних проектів і програм, видання спільних наукових публікацій і методичних матеріалів
для університетів.
Наукова роль Інституту вищ ої освіти НАПН України полягає у реалізації дослідницької діяльності з питань
вищої освіти, поширенні наукових здобутків у вітчизняному та міжнародному академічному середовищі,
наданні ^експертизи і науково обґрунтованих пропозицій щодо розвитку вищої освіти України на
інституційному та національному рівнях.
Освітня роль Інституту вищ ої освіти НАПН України полягає у розробленні, модернізації та реалізації
освітніх програм і заходів для науково-педагогічних працівників університетів України з метою розвитку їх
лідерського потенціалу та підвищення інституційної спроможності.
Соціальна роль Інституту вищ ої освіти НАПН України полягає у поширенні та популяризації результатів
досліджень у державному і приватному секторах та громадянському суспільстві, формуванні розуміння
ролі вищої Освіти і науки та їх впливу на життя громадян і суспільні процеси задля успішного розвитку
України.
Економічна роль Інституту вищ ої освіти НАПН України полягає у здійсненні впливу на економічний
розвиток України через сприяння стійкому та інноваційному розвитку вітчизняних університетів, підвищенні
ефективності д і я л ь н о с т і університетів України як суб'єктів сучасної ринкової економіки та посиленню їх
конкурентоспроможності у європейському та світовому співтовариствах.
Культурна роль Інституту вищ ої освіти НАПН України полягає у реалізації просвітницької діяльності,
утвердженні культури якості та доброчесності у вищій освіті України.

ІНСТИТУТ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАГІН УКРАЇНИ

Механізми забезпечення розвитку Інституту вищої освіти НАПН
Ефективне врядування та управління фінансами
Принципи:
- демократичність;
- прозорість;
- відповідальність;

-

підзвітність;
результативність і ефективність;
екосистемність.

Пріоритетні завдання:
- створення та забезпечення діяльності Наглядової ради Інституту (за міжнародною участю);
- запровадження електронного документообігу, оптимізація процесів планування та звітування;
- зміна статусу Інституту з бюджетної установи на неприбуткову (некомерційну) організацію;
- диверсифікація джерел фінансування.
Розвиток персоналу
Принципи:
- орієнтація на індивідуальні потреби;
- безперервність;

-

колегіальна взаємодопомога;
досконалість.

Пріоритетні завдання:
- розроблення і запровадження нової процедури атестації наукових працівників;
- покращення англомовної компетентності;
- підвищення кваліфікаційного рівня;
- кар'єрне зростання;
- формування і підготовка резерву для управлінських посад;
- залучення і підтримка молодих вчених.
Комунікаційна політика
Принципи:
- відкритість;
професіоналізм;

-

оптимальність;
цифровизація.

Пріоритетні завдання:
- розроблення та реалізація комунікаційної стратегії;
- підтримка і модернізація сайту;
- представлення Інституту у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter);
- комунікаційно-інформаційна складова заходів.
Інтернаціоналізація
Принципи:
-

професіоналізм;
стратегічне партнерство;

-

культурна толерантність.

Пріоритетні завдання:
- розроблення і запровадження стратегії інтернаціоналізації;
- академічна мобільність;
- наукові публікації у зарубіжних виданнях;
- наукові публікації спільно із зарубіжними колегами;
- міжнародні освітні та дослідницькі проекти.

