НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ
24 березня 2022 р.

№ 1-2/4-71

Про роботу відділень та наукових
установ НАПН України в умовах
воєнного стану
Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. президента Національної академії
педагогічних наук України В.Г. Кременя, в. о. академіків-секретарів відділень НАПН
України С.О. Сисоєвої, С.Д. Максименка, О.І. Ляшенка, П.Ю. Сауха та директора
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Л.Б. Лук’янової про роботу академії, відділень і наукових установ та Університету
менеджменту освіти (далі – наукові установи) НАПН України в умовах воєнного
стану, введеного та продовженого указами Президента України від 24 лютого 2022 р.
№ 64 та від 14 березня 2022 р. № 133 у зв’язку з широкомасштабною збройною
агресією Російської Федерації проти України, Президія НАПН України констатує, що
діяльність академії, її відділень та наукових установ провадиться згідно із Законом
України «Про правовий режим воєнного стану». Розширену інформацію про роботу
відділень та наукових установ НАПН України в умовах особливого правового режиму
воєнного стану представлено у додатках 1, 2.
Президія НАПН України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію про діяльність відділень та наукових установ НАПН України в
умовах воєнного стану взяти до відома та врахування у практичній роботі.
2. Президія НАПН України:
2.1. Висловлює безумовну підтримку керівництву держави, Президенту України
В.В. Зеленському та Збройним Силам України, їх зусиллям, спрямованим на захист
суверенітету і територіальної цілісності України, вшановує пам’ять тих, хто віддав за неї
життя, та засвідчує глибоке переконання у здобутті перемоги українського народу.
2.2. Засуджує військову агресію Російської Федерації проти України, постійне і
грубе порушення принципів та норм міжнародного права щодо гарантій суверенітету і
територіальної цілісності України як незалежної держави, жорстке поводження з
мирним населенням, зокрема дітьми, що призводить до численних людських жертв, та,
незважаючи на складну ситуацію, вірить у швидке переможне завершення війни.
2.3. Констатує, що відділення, наукові установи академії беруть активну участь у
протидії російській агресії, здійснюють заходи з посилення ефективності діяльності
задля прискорення перемоги, підтримки функціонування і розвитку науки і освіти,
економіки в усіх регіонах країни.
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2.4. Вважає, що в умовах порушення Російською Федерацією загальновизнаного
міжнародного права, вчені-громадяни цієї країни та Республіки Білорусь, які явно або
мовчазно підтримали військові дії агресора, не можуть бути частиною цивілізованого
академічного світу, не можуть бути іноземними членами, почесними докторами НАПН
України, реалізовувати будь-які спільні проєкти, та закликає міжнародну наукову
спільноту до припинення будь-якої співпраці з такими російськими і білоруськими
вченими, науковими колективами, розірвання з ними грантових угод.
2.5. Вважає доцільним направити згідно з додатком 3:
2.5.1. Листи-подяки іноземним членам і почесним докторам НАПН України,
зарубіжним закладам вищої освіти та науковим установам, які надіслали листи
підтримки і солідарності у зв’язку з війною Російської Федерації проти України, а також
листи подяки іноземним членам і почесним докторам НАПН України та іншим вченим
країн, які надають допомогу українським біженцям – жінкам і дітям.
2.5.2. Звернення до іноземних членів і почесних докторів НАПН України,
міжнародних освітніх і наукових організацій та установ з метою підтримки України та
посилення санкцій проти Російської Федерації.
2.5.3. Листи до міжнародних організацій і фондів щодо розширення можливої
участі наукових установ і окремих вчених НАПН України в реалізації програм і
проєктів, що виконуються ними.
3. Академікам секретарям відділень НАПН України:
3.1. Забезпечити активну участь вчених НАПН України у відсічі російської
агресії, координацію їх діяльності, спрямовану на вирішення актуальних проблем
наукового супроводу реалізації державної освітньої політики у сфері дошкільної,
повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти та освіти дорослих, розвитку фундаментальних і прикладних досліджень
та експериментальних розробок у галузі освіти, педагогіки і психології в умовах
воєнного стану і післявоєнного часу.
3.2. Проаналізувати діяльність іноземних членів та почесних докторів
відділення, які є громадянами Російської Федерації і Республіки Білорусь, в умовах
воєнного стану та розглянути їх участь у реалізації статутних завдань НАПН України
аж до припинення членства в академії. Подати пропозиції щодо виключення з числа
іноземних членів та почесних докторів НАПН України тих вчених Російської
Федерації та Республіки Білорусь, які не висловили чітку цивілізовану громадянську
позицію щодо неспровокованої російської агресії проти України.
3.3. Звернутися до членів НАПН України з пропозицією перерахувати до
Державного бюджету України на потреби Збройних Сил України одну місячну
академічну винагороду.
4. Керівникам наукових установ НАПН України:
4.1. Забезпечити з урахуванням планів роботи наукових установ стабільне їх
функціонування в умовах воєнного стану.
4.2. Систематично висвітлювати результати діяльності наукових колективів
НАПН України в умовах воєнного стану на вебсайтах академії та її наукових установ,
Віснику НАПН України, освітянській пресі, інших ЗМІ, серед громадськості, зокрема
з цією метою надавати сектору науково-аналітичної обробки і поширення інформації
апарату Президії НАПН України (Л.І. Ткаченко) відповідну інформацію.
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4.3. Розірвати договори про співпрацю та інші міжнародні угоди з
організаціями і установами, які підтримали вторгнення Російської Федерації в
Україну.
4.4. Щотижнево (до середи поточного тижня) надавати фінансовоекономічному (на електронну адресу fin_apn@ukr.net) та господарськоексплуатаційному (apngosp@gmail.com) відділам апарату Президії НАПН України
інформацію щодо стану науково-технічної та інноваційної діяльності
підпорядкованих наукових установ у формі листа, у разі пошкодження надавати
інформацію про пошкодження (руйнування) дослідницької та інноваційної
інфраструктури наукових установ, а також щодо можливостей продовження наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності за формою, згідно з додатком 4.
5. На засіданнях бюро відділень НАПН України, вчених рад і дирекцій
наукових установ НАПН України розглядати результати роботи в умовах воєнного
стану.
6. Фінансово-економічному відділу (В.М. Грицан) разом з господарськоексплуатаційним відділом (В.С. Ковалюк) апарату Президії НАПН України
щотижнево інформувати Міністерство освіти і науки України про пошкодження
(руйнування) дослідницької та інноваційної інфраструктури наукових установ, а
також щодо можливостей продовження інноваційної наукової, науково-технічної та
іншої діяльності.
7. Керівникам структурних підрозділів апарату Президії НАПН України
забезпечити надання науково-консультативної, науково-методичної та іншої
допомоги науковим установам НАПН України щодо вдосконалення організаційної
роботи в умовах воєнного стану.
8. Контроль за виконанням постанови покласти на в. о. академіків-секретарів
відділень НАПН України С.О. Сисоєву, С.Д. Максименка, О.І. Ляшенка,
Н.Г. Ничкало, П.Ю. Сауха, в. о. віце-президента НАПН України О.М. Топузова та
в. о. першого віце-президента, в. о. головного вченого секретаря НАПН України
В.І. Лугового.

В. о. президента НАПН України

Василь КРЕМЕНЬ

В. о. першого віце-президента,
в. о. головного вченого секретаря
НАПН України

Володимир ЛУГОВИЙ

