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ПРОГРАМА РОБОТИ СЕМІНАРУ  

Початок семінару: 11:00 
Закінчення роботи семінару: 16:00 
Регламент: виступ – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв. 

 
Вітальне слово 

Максименко Сергій Дмитрович – директор Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України, Президент Товариства психологів України, дійсний член НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор, м. Київ  

Ціннісні координати проектування розвитку обдарованої особистості 

 
Доповіді 

Кокун Олег Матвійович – заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України з науково-інноваційної роботи, завідувач лабораторії вікової 
психофізіології, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, 
м. Київ  

Творчий ресурс професійного самоздійснення особистості 

Біла Ірина Миколаївна – провідний науковий співробітник лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор, м. Київ  

Про базові характеристики здібностей дітей  

Грись Антоніна Михайлівна – завідувачка лабораторії психології соціально 
дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор, м. Київ 

Обдарованість і адаптація в контексті особистісного розвитку 

Піроженко Тамара Олександрівна – завідувачка лабораторії психології дошкільника 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, 
професор, м. Київ 

Діяльнісна самореалізація дитини дошкільного віку 

Романюк Людмила Василівна – завідувачка кафедри психології Львівського 
державного університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, доцент, м. Львів 

Проективні методи дослідження ціннісного розвитку обдарованої 
особистості на окремих вікових етапах 

Сердюк Людмила Захарівна – завідувачка лабораторії психології особистості імені 
П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних 
наук, професор, м. Київ 

Творча самореалізація особистості в період ранньої зрілості 
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Ставицька Світлана Олексіївна – завідувачка кафедри загальної і соціальної психології 
та психотерапії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
доктор психологічних наук, професор, м. Київ  

Роль коучингу в розкритті обдарованості особистості 

Турбан Вікторія Вікторівна – завідувачка лабораторії загальної психології та історії 
психології ім. В.А. Роменця Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор, м. Київ 

Типологічні підходи до дослідження обдарованої особистості в історико-
психологічному дискурсі 

Левченко Галина Дмитрівна – доцент кафедри українського літературознавства та 
компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор 
філологічних наук, доцент, м. Житомир 

Леся Українка – infant terriblé українського народництва (Едипів комплекс 
інтелектуального життя в епістолярії Лариси Косач) 

Музика Олександр Леонідович – завідувач лабораторії психології обдарованості 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, 
професор, м. Київ  

Типологічний підхід до вивчення обдарованої особистості: суб’єктно-
ціннісний аналіз 

Сингаївська Ірина Валентинівна – завідувачка кафедри психології Університету 
економіки та права «КРОК», кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ  

Особливості родинного виховання обдарованої дитини 

Зливков Валерій Лаврентійович – завідувач лабораторії методології і теорії психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, 
доцент, м. Київ 

Автентичність особистості обдарованої дитини: теоретичні проблеми 
та емпіричні розвідки 

Бєльська Наталія Анатоліївна – заступник начальника відділу діагностики 
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, м. Київ    

Досвід застосування типології Д. Кейрсі в ідентифікації інтелектуально 
обдарованих старшокласників  

Власюк Анатолій Петрович – директор Озерненської гімназії, смт. Озерне, 
Житомирська обл. 

Типологізація обдарованості в освітньому процесі 

Корінна Людмила Віталіївна – директор КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат 
для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук, 
м. Житомир 

Особливості навчання дітей з інвалідністю в ліцеї-інтернаті для 
обдарованих дітей 

Лейчук Алла Олександрівна – директор КЗ «Бердичівський педагогічний коледж» 
Житомирської обласної ради, м. Бердичів 

Діти з ознаками обдарованості в системі дошкільної інклюзивної освіти 
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Болотнікова Інга Вікторівна – старший науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
психологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ 

Фактори дитячої обдарованості 

Володарська Наталія Дмитрівна – провідний науковий співробітник лабораторії 
психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ 

Життєві перспективи особистості в процесі життєтворчості 

Гавриловська Ксенія Петрівна – доцент кафедри теоретичної та практичної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних 
наук, доцент, м. Житомир   

Особливості виховання обдарованих дітей самотніми матерями 

Грицюк Ірина Михайлівна – доцент Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, кандидат психологічних наук, м. Луцьк 
Денис Надія Олександрівна – викладач з психологічних та педагогічних дисциплін у 
Луцькому педагогічному коледжі, м. Луцьк 

Розвиток творчих здібностей в ігровій діяльності у дітей старшого 
дошкільногот віку 

Гуменюк Галина Вадимівна – старший науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
психологічних наук, доцент, м. Київ 

Ціннісно-смислові чинники професійного само здійснення українських вчених 

Гурлєва Тетяна Степанівна – старший науковий співробітник лабораторії 
консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України, кандидат психологічних наук, м. Київ 
Журавльова Наталія Юріївна – науковий співробітник лабораторії консультативної 
психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ 

Особливості ціннісних орієнтирів молоді в сучасних кризових умовах 

Демченко Олена Петрівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 
кандидат педагогічних наук, доцент, м. Вінниця 

Теоретизація соціальної обдарованості через наукову рецепцію 
психологічних концепцій обдарованості 

Дубчак Галина Михайлівна – доцент Відкритого Міжнародного Університету розвитку 
людини «Україна», кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ 

Динаміка особистісних цінностей студентів в залежності від їхньої 
стресостійкості 

Дригус Марія Трохимівна – старший науковий співробітник лабораторії психології 
особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ 

Характеристика самоефективності у різних концептуальних парадигмах  
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Завадська Тетяна Василівна – старший науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
біологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ 

Iндивiдуальні особливості вихователів дитячих дошкільних закладів як 
основа успiшностi процесу виховання 

Загурська Інна Станіславівна – доцент кафедри теоретичної і практичної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних 
наук, доцент, м. Житомир   

Референтність як чинник розвитку здібностей у молодшому шкільному та 
підлітковому віці 

Карабаєва Ірина Іванівна – старший науковий співробітник лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
психологічних наук, м. Київ  

Розвиток творчої уяви дітей з підвищеним рівнем пізнавальної активності  

Корольов Дмитро Костянтинович – провідний науковий співробітник лабораторії 
психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
психологічних наук, доцент, м. Київ  

Інтерв’ю як метод дослідження цінностей обдарованої особистості 

Краєва Оксана Анатоліївна – старший викладач Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат психологічних наук, м. Київ  

До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі 
особистості підліткового віку під час трансформаційних змін 

Кузнецов Олексій Ігоревич – докторант кафедри практичної психології Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат психологічних 
наук, м. Харків 

Духовні здібності особистості як психологічна проблема 

Кузьмінська Леся Дмитрівна – психолог дитячого навчального закладу № 556, 
кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ   

Психологічні аспекти виховної роботи з обдарованими дітьми у ДНЗ 

Литвиновський Євген Юрійович – науковий співробітник Інституту державного 
управління у сфері цивільного захисту, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, м. Київ 

Успішність керівника – це набутий досвід чи природній дар 

Лукомська Світлана Олексіївна – старший науковий співробітник лабораторії 
методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
кандидат психологічних наук, м. Київ 

Резилентність як якість обдарованої особистості 

Марчук Катерина Анатоліївна – асистент кафедри теоретичної психології та психології 
розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат 
філологічних наук, м. Житомир 

Особливості літературної обдарованості: психобіографічний аспект 
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Музика Олена Оксентівна – провідний науковий співробітник лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
психологічних наук, доцент, м. Київ  

Обдарована особистість: ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної 
взаємодії  

Никончук Наталія Олександрівна – доцент кафедри теоретичної і практичної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних 
наук, доцент, м. Житомир   

Вплив ціннісної підтримки засобами усної народної творчості на 
формування ціннісної свідомості молодших школярів 

Панасенко Наталія Миколаївна – старший науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
психологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ  

Чинники професійного самоздійснення програміста 

Пенькова Олена Іванівна – провідний науковий співробітник лабораторії психології 
особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ 

Психологічні проблеми самореалізації особистості 

Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна – доцент кафедри психології 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», кандидат 
психологічних наук, доцент, м. Київ 

Особливості розвитку обдарованої особистості в дитячому колективі 

Подшивайлов Федір Михайлович – науковий співробітник відділу проектування 
розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат 
психологічних наук, м. Київ 

Моделювання типології особистості за показниками інтелектуальної 
сфери 

Портницька Наталія Федорівна – доцент кафедри теоретичної та практичної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних 
наук, доцент, м. Житомир  
Войцехівська Юлія – магістрантка Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, м. Житомир  

Стратегіальні тенденції творчості підлітків з вадами зору в умовах різних 
стилів батьківського ставлення  

Савиченко Ольга Михайлівна – доцент кафедри теоретичної та практичної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних 
наук, доцент, м. Житомир  

Мотивація розвитку здібностей дітей із психічними розладами: 
психологічні техніки впливу та самодопомоги 
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Соловей Яніна Григорівна – старший науковий співробітник лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
психологічних наук, м. Київ  

Емпіричне дослідження ціннісних детермінант становлення музично 
обдарованої особистості  

Соловйова Людмила Іванівна – старший науковий співробітник лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 
психологічних наук, м. Київ  

Вплив розвитку довільної поведінки на становлення ціннісних орієнтацій 
старших дошкільників 

Степура Євгеній Вікторович – науковий співробітник лабораторії когнітивної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, 
м. Київ 

Зв'язок оптимізму та креативності 

Тичина Ірина Миколаївна – доцент кафедри теоретичної та практичної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних 
наук, доцент, м. Житомир  
Марчук Анна Павлівна – магістранта Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, м. Житомир  

Особливості сімейних цінностей творчо обдарованих представників ЛГБТ-
спільноти 

Чайка Галина Василівна – старший науковий співробітник лабораторії психології 
особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
кандидат психологічних наук, м. Київ 

Вікові зміни особистісної автономії 

Чиханцова Олена Анатоліївна – старший науковий співробітник лабораторії психології 
особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ 

Вплив творчого потенціалу на життєстійкість особистості 

Шамич Олександр Миколайович – доцент кафедри реабілітації Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», кандидат педагогічних наук, 
доцент, м. Київ 

Особливості суб’єктивного відчуття психологічного благополуччя 
спортсменів-паралімпійців 

Яворська-Вєтрова Ірина Вікторівна – старший науковий співробітник лабораторії 
психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ 

Дослідження особливостей самоставлення студентів 

Ятчук Марія Сергіївна – старший викладач кафедри практичної психології Інституту 
кримінально-виконавчої служби, кандидат психологічних наук, м. Київ 

Емпатія як критерій психологічної компетентності працівників Державної 
кримінально-виконавчої служби України 
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Бень Наталія Валеріївна – директор з кадрових питань ТОВ Глассо, м. Київ 
Формування адаптивних стратегій у людей в ситуації пошуку роботи 
методами когнітивно-поведінкової терапії 

Бойко Анна Едуардівна – науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН 
України, м. Київ 

Cамовираження особистості у творчості в умовах позашкільної освіти 

Вознюк Ірина Володимирівна – викладач педагогіки КЗ «Бердичівський педагогічний 
коледж» Житомирської обласної ради, м. Бердичів 

Організація самостійної роботи майбутніх фахівців дошкільної освіти 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

Войтович Марiя Володимирiвна – науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  

Психологiчнi чинники професійного самоздiйснення практичних психологів 

Гончарук Олена Володимирівна – практичний психолог Територіального медичного 
об’єднання «Психіатрія», науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України, м. Київ  

Особливості рефлексії комунікативних здібностей у жінок із психічними 
розладами 

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник Інституту проблем виховання 
НАПН України, м. Київ 

Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до праці: роль 
психологічної служби навчального закладу 

Дем’янчук Юлія Юріївна – асистент кафедри теоретичної та практичної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир  

Особливості ціннісного розвитку учасників психотерапевтичних груп 

Дзвоник Галина Петрівна – старший науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  

Підходи до вивчення феномена емоційної стійкості в професійному 
самоздійсненні фахівця  

Загурська Ельвіра Владиславівна – викладач історії театру Київської театральної 
школи-студії, науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України, м. Київ  

Роль національної самосвідомості в процесі становлення літературно 
обдарованої особистості: погляди Д.М. Овсянико-Куликовського 

Кирильчук Інна Василівна – асистент кафедри кафедри теоретичної та практичної 
психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, науковий 
кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Житомир 

Особливості розвитку учіннєвих та творчих здібностей молодших 
підлітків 
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Мельник Мирослава Олексіївна – науковий співробітник лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  

Особливості емоційно-ціннісних орієнтацій старшокласників з ознаками 
інтелектуальної обдарованості 

Нежурбіда Інна Сергіївна – практичний психолог гімназії № 107 «Введенська», м. Київ 
Обдаровані діти з низьким рівнем шкільної успішності: труднощі у навчанні 
та шляхи їх подолання 

Нечаєва Ольга Сергіївна – молодший науковий співробітник лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  

Формування ціннісного ставлення учнів з ознаками інтелектуальної 
обдарованості в період молодшого шкільного віку 

Савченко Тетяна Леонідівна – молодший науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  

Формування навичок уваги як чинник розвитку обдарованості дитини 

Сніжна Марина Анатоліївна – молодший науковий співробітник лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  

Вікові особливості внутрішніх конфліктів ціннісної сфери образотворчо 
обдарованих підлітків  

Уманська Марина Миколаївна – практичний психолог гімназії № 107 «Введенська», 
м. Київ 

Психологічні особливості обдарованої особистості молодшого шкільного 
віку 

Фальковська Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри теоретичної та 
практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
м. Житомир   

Справедливість як цінність обдарованої особистості 

Хомутиннікова Наталія Нарцисівна – науковий співробітник Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  

Особливості особистісної ідентичності обдарованої дитини дошкільного 
віку 

Чекрижова Марія Михайлівна – науковий співробітник лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  

Самооцінка медичних умінь у структурі професійних здібностей студентів  

Бахвалова Аліна Валентинівна – студентка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, м. Київ 

Порівняння показників мотивації студентів гуманітарного та 
природничонаукового напрямків навчання 

Топольницька Ольга Олегівна – магістрантка Київського університету імені Бориса 
Грінченка, м. Київ 

Особливості оцінювання обдарованих учнів в умовах педагогічної взаємодії 
 


