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Анотація. Стаття присвячена VІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Наукова еліта у розвитку держав», 
яка відбулася 25-26 вересня 2020 р. з нагоди Дня позашкілля. 
Цьогоріч захід відзначився двома особливостями — прове-
денням у режимі онлайн і найбільшим числом учасників — 
понад 1000 осіб. Метою конференції було обговорення 
стратегічних питань розвитку освіти і науки, розширення 
міжнародного партнерства. Основні напрями роботи: 
наукова еліта і позашкільна освіта у розвитку держав, 
наукова еліта і соціально-гуманітарний розвиток держав, 
наукова еліта і економіко-правовий розвиток держав, 
наукова еліта і туристсько-краєзнавчий та екологічний 
розвиток держав, наукова еліта і Мала академія наук 
України. Організаторами конференції виступили: Комітет 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, 
Міністерство освіти і науки України, Національна академія 
педагогічних наук України, Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова, Міжнародна асоціація 
позашкільної освіти, Національний центр «Мала академія 
наук України», Інститут екології економіки і права, Івано-
Франківський обласний державний центр туризму і крає-
знавства учнівської молоді. Серед учасників конференції були 
науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 
освіти, вчені, представники законодавчої і виконавчої влади, 
засобів масової інформації, громадськості України та інших 
держав. 

Ключові слова: науково-практична конференція; наукова еліта; 
позашкільна освіта; заклад позашкільної освіти; освітній процес; 
вихованці закладу позашкільної освіти. 

25-26 вересня 2020 р. з нагоди Дня позашкілля у режимі онлайн 
відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 
еліта у розвитку держав». Уперше конференція була проведена у 
2010 р. і завжди єднала вітчизняних педагогів навколо важливих 
питань розвитку позашкільної освіти, була майданчиком для розши-
рення міжнародної співпраці. У 2020 р. конференція відзначилася 
двома особливостями — проведенням в онлайн режимі і найбільшим 
числом учасників — понад 1000 осіб. 

Метою заходу було обговорення стратегічних питань розвитку 
освіти і науки, розширення міжнародного партнерства. Основні 
напрями роботи: 

1. Наукова еліта і позашкільна освіта у розвитку держав. 
2. Наукова еліта і соціально-гуманітарний розвиток держав. 
3. Наукова еліта і економіко-правовий розвиток держав. 
4. Наукова еліта і туристсько-краєзнавчий та екологічний розвиток 

держав. 
5. Наукова еліта і Мала академія наук України. 
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Організаторами і співорганізатори конференції 
виступили: Комітет Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій, Міністерство 
освіти і науки України, Національна академія 
педагогічних наук України, Національний педаго-
гічний університет імені М.П. Драгоманова, 
Міжнародна асоціація позашкільної освіти, Націо-
нальний центр «Мала академія наук України», 
Інститут екології економіки і права, Івано-
Франківський обласний державний центр туриз-
му і краєзнавства учнівської молоді, Громадська 
Рада при Державній службі якості України, Між-
народний центр балтійсько-чорноморських 
досліджень та консенсусних практик, Київська 
міська організація Профспілки працівників освіти 
і науки України, інженерно-педагогічний факуль-
тет, кафедра позашкільної освіти, кафедра етики 
та естетики, кафедра політичної психології та 
соціально-правових технологій, кафедра педагогі-
ки і психології дошкільної освіти та дитячої твор-
чості, а також науково-дослідна лабораторія 
теорії та методики позашкільної освіти  
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, Івано-Франківська обла-
сна рада, Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника, факультет дошкіль-
ної і шкільної педагогіки Педагогічного універси-
тету імені Комісії народної освіти в Кракові 
(Польща), Інститут модернізації змісту освіти, 
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 
лабораторія позашкільної освіти Інституту про-
блем виховання НАПН України, Центр позашкіль-
ної роботи Святошинського району м. Києва. 

Серед учасників заходу були науково-
педагогічні та педагогічні працівники закладів 
освіти, вчені, представники законодавчої і вико-
навчої влади, засобів масової інформації, громад-
ськості України та інших держав. 

Відкрила VІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Наукова еліта у розвитку держав» 

президент Міжнародної асоціації позашкільної 
освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова Олена Володимирівна Биковська. 

Учасників конференції привітав президент 
НАПН України, академік НАН і НАПН України 
Василь Григорович Кремень. У мотиваційному 
слові до учасників він наголосив на надзвичайно 
актуальній проблематиці, якою є формування 
національної еліти і ролі позашкільної освіти в її 
розвитку й становленні та виділив низку факторів. 

Перше. Саме у позашкільній освіті, як ніде, 
здійсненна самореалізація особистості, оскільки 
множинність її напрямів дає можливість обрати 
саме той, що найбільше відповідає здібностям 
дитини, і розвивати їх відповідно до її обдарованості. 

Друге. Позашкільна освіта максимально соціа-
лізує особистість, сприяє розвитку її так званих 
м’яких навичок і загальних компетентностей — 
комунікативності, адаптивності, саморегуляції 
тощо. 

Третє. Саме у закладі позашкільної освіти 
найбільш можливе встановлення суб’єкт-
суб’єктних, партнерських відносин між педагогом 
і вихованцем, що є надзвичайно цінним. 

Четверте. У позашкільній освіті найменше 
обмежень, а отже, найбільше свободи й можли-
востей для творчої особистості. 

Дуже важливим фактором, який стане запору-
кою успішного розвитку позашкільної освіти є те, 
що вона має прийти у заклади середньої освіти. 
Це конче потрібно і для дітей, які проживають у 
віддаленій сільській місцевості, і учнів з мегаполі-
сів. Позашкільної освіти має бути достатньо і вона 
має бути досяжною в усіх смислах (НАПН України, 
2020). 

З теплими вітальними словами до учасників 
конференції звернулися: Юлія Миколаївна  
Гришина, народний депутат України, голова 
підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верхов-
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ної Ради України з питань освіти, науки та іннова-
цій; Ірина Мирославівна Констанкевич, народ-
ний депутат України, перший заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань гумані-
тарної та інформаційної політики; Ірина Андріївна 
Верещук, народний депутат України, голова 
підкомітету з державної безпеки, оборони та 
розвідки; Сергій Миколайович Шкарлет, т.в.о. 
Міністра освіти і науки України; Віктор Петрович 
Андрущенко, ректор Національного педагогічно-
го університету імені М.П. Драгоманова; Станіс-
лав Олексійович Довгий, президент Національно-
го центру «Мала академія наук України», акаде-
мік НАН України і НАПН України; Алла Володими-
рівна Бондар, заступник голови Державної служ-
би якості освіти України; Олександр Михайлович 
Яцунь, голова Київської міської організації Проф-
спілки працівників освіти і науки України; Божена 
Мухацька, директор Інституту дошкільної та 
шкільної педагогіки Педагогічного університету 
імені Комісії Народної освіти в Кракові (Польща); 
Морітц Гунцінґер, почесний сенатор 
(Німеччина); Тетяна Досева, директор Націона-
льного палацу дітей (Болгарія); Софія Шарота, 
завідувач кафедри освіти впродовж життя і освіти 
дорослих Варшавського Університету (Польща). 

Неабияку зацікавленість учасників зібрання 
викликала наукова доповідь президента Міжна-
родної асоціації позашкільної освіти, завідувача 
кафедри позашкільної освіти Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгома-
нова Олени Володимирівни Биковської «Поза-
шкільна освіта: світовий і український досвід», в 
якій вона представила результати досліджень 
стану позашкільної освіти в різних країнах світу 
порівняно з українськими реаліями, які були 
проведені її кафедрою за роки незалежності 
України. Було схарактеризовано систему держав-
ного забезпечення позашкільної освіти України та 
її складові: нормативно-правове, фінансове та 
матеріально-технічне, організаційно-управлінське, 
науково-методичне та кадрове забезпечення. 
Відзначено важливу роль Інституту проблем 
виховання НАПН України у проведенні наукових 
досліджень і створенні за їх результатами сучас-
них науково-методичних матеріалів для позашкі-
льної освіти та Інституту модернізації змісту 
освіти МОН України з упровадження їх у практи-
ку. На завершення доповідач запропонувала ідею 
переходу від управлінської вертикалі до  
управлінської горизонталі з посиленою увагою 
громадськості. 

Від Інституту проблем виховання НАПН Украї-
ни у конференції взяли участь і виступили з допо-
відями вчені лабораторії позашкільної освіти. 
Валерій Віталійович Мачуський, завідувач лабо-
раторії позашкільної освіти, у доповіді 
«Позашкільна освіта в умовах пандемії» повідо-
мив про особливості організації освітнього про-
цесу в закладах позашкільної освіти, що відбува-
ються із використанням технологій дистанційного 
навчання. Розказав про нюанси під час синхрон-
ного та асинхронного навчання. Наголосив про 
ризики та позитивні сторони впливу дистанційно-
го навчання на освітній процес закладів позашкі-
льної освіти у карантинний період. 

Олена Віталіївна Литовченко, провідний 
науковий співробітник лабораторії позашкільної 
освіти, у доповіді «Позашкільна освіта 2020: 
виклики та перспективи» акцентувала увагу на 
таких важливих аспектах розвитку позашкільної 
освіти: створення сучасного змісту, орієнтованого 
на формування ключових компетентностей, 
здобуття допрофесійних знань і умінь, а також 
виховання загальнолюдських цінностей учнів, 
становлення світогляду; реалізація сучасних 
навчальних програм для позашкільної освіти, 
проєктів тощо, спрямованих на профілактику 
соціальних девіацій у дитячому і молодіжному 
середовищі (булінг, кібербулінг, вживання психо-
активних речовин тощо). 
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Анна Едуардівна Бойко, науковий співробітник 
лабораторії позашкільної освіти, у доповіді 
«Програмно-методичне забезпечення англійської 
мови в гуртках гуманітарного напряму як необхід-
на умова модернізації позашкільної освіти» 
зазначила, що англійська мова визнається ключо-
вою компетентністю сучасної людини. Ознайомила 
з навчальною програмою для гуртка «Англійська 
мова» як одним із результатів її роботи за плано-
вою темою лабораторії «Модернізація освітнього 
процесу в закладах позашкільної освіти за гумані-
тарним напрямом». 

Інші учасники конференції у своїх доповідях 
наголошували, що недостатнє охоплення дітей 
позашкільною освіти провокує соціальні ризики — 
поширення у дитячому середовищі антисоціаль-
них і девіантних проявів (безпритульності, бездо-
глядності, злочинності, шкідливих звичок, кібер-
залежності), погіршення стану здоров’я. Ключо-
вими проблемами, які зумовлюють цю ситуацію, 
є: відсутність закладу позашкільної освіти, набли-
женого до місця проживання чи навчання дити-
ни; невідповідність між сучасними запитами і 
потребами дітей і батьків та якістю освітніх послуг 
у сфері позашкільної освіти — змістом, матеріаль-
но-технічним оснащенням закладів; часткова 
доступність системи позашкільної освіти для 
дітей з особливими освітніми потребами; фінан-
сова неспроможність батьків скористатись плат-
ними освітніми послугами в сфері позашкільної 
освіти для реалізації права дитини на позашкіль-
ну освіту; фінансова неспроможних громад утри-
мувати заклади позашкільної освіти; відсутність 
єдиного інформаційно-комунікаційного простору 
для потенційних здобувачів позашкільної освіти, 
де здійснювалось би інформування про можли-
вості позашкільної освіти та формувалося суспіль-
не її сприйняття як необхідної ланки освітнього 
процесу; низький рівень оплати праці педагогіч-

них працівників, відсутність дієвих механізмів 
стимулювання професійного розвитку педагогів. 

У виступах відзначалося, що сучасна позашкі-
льна освіта взаємопов’язана із загальною серед-
ньою освітою у рамках концепції «Нової українсь-
кої школи» через: упровадження компетентнісно-
го підходу до навчання в позашкільній освіті та 
формування наскрізних умінь і навичок, необхід-
них у XXI столітті; оптимізацію комунікації між 
закладами загальної середньої та позашкільної 
освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності в 
сфері позашкільної освіти; інтеграцію освітніх 
процесів та освітніх програм у закладах загальної 
середньої та позашкільної освіти, інших суб’єктів 
освітньої діяльності в сфері позашкільної освіти 
незалежно від організаційно-правової форми та 
форми власності; наскрізний процес виховання, 
який формує ціннісні ставлення і судження, що є 
базою для щасливого особистого життя та успіш-
ної взаємодії у суспільстві. 

Так, освітній процес у закладах позашкільної 
освіти потребує модернізації. Прогнозовано, що 
основними напрямами модернізації у контексті 
концепції Нової української школи мають стати: 

 модернізація змісту позашкільної освіти, 
орієнтованого на формування ключових компетент-
ностей, викладених у концепції Нової української 
школи; 

 виховання загальнолюдських цінностей, 
зокрема морально-етичних (гідність, чесність, 
справедливість, турбота, повага до життя, повага 
до себе та інших людей) і соціально-політичних 
(свобода, демократія, культурне різноманіття, 
повага до рідної мови і культури, патріотизм, 
шанобливе ставлення до довкілля, повага до 
закону, солідарність, відповідальність); 

 створення умов для залучення вмотивованих 
кваліфікованих педагогів позашкільної освіти 
(креативних, відповідальних, які працюють над 
підвищенням власного фахового рівня); 

 реалізація педагогіки партнерства — необ-
хідність у просвітництві педагогічних колективів 
закладів позашкільної освіти; 

 підвищення наукового рівня методичного 
забезпечення освітнього процесу; 

 підвищення доступності позашкільної освіти 
для дітей з особливими освітніми потребами. 
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