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НАУКОВА МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Пошук сучасних наукових підходів, теорій, концепцій, принципів, систем, 

технологій з проблем виявлення, діагностики, розвитку, супроводу, підтримки 

обдарованої особистості в освітньому середовищі та соціумі. 

ПРИКЛАДНА МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Виявлення, апробація, поширення інноваційних проектів, технологій, 

методів і методик з діагностики, розвитку, підтримки, супроводу обдарованої 

особистості в освітньому середовищі та в соціумі, а також обмін практичними 

знаннями і досвідом учасниками конференції в цій сфері психолого-

педагогічної діяльності. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 сучасні наукові концепції та підходи до вивчення обдарованості 

особистості; 

 інноваційні проекти, програми та технології розвитку й освіти обдарованих 

дітей і молоді; 

 формування компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової 

української школи;  

 діагностика, прогнозування та проектування розвитку обдарованості 

особистості; 

 підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та молоддю; 

 технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку; 

 супровід і підтримка розвитку обдарованої особистості й особливості 

формування в неї успішних життєвих стратегій.  

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Наукові працівники Інституту обдарованої дитини НАПН України та 

Національного центру «Мала академія наук України», зокрема регіональних 

територіальних відділень; співробітники наукових установ НАПН України та 

МОН України; представники обласних інститутів післядипломної педагогічної 

освіти; керівники та методисти обласних, районних і міських відділів освіти; 

учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків 

закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів як 

державної, так і недержавної форм власності; працівники дошкільних 

навчальних закладів і центрів раннього розвитку дитини; студенти та аспіранти 

ЗВО та всі зацікавлені проблематикою обдарованості. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, російська, англійська 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

БВ «Ювілейна» – місто Чорноморськ.  

Адреса: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, Набережна, 6а 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова організаційного комітету: 

Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Науковий керівник конференції: 

Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Члени оргкомітету: 

Камишин Володимир Вікторович, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, провідний 

науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, доцент, професор 

кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова; методист лабораторії суспільних та 

гуманітарних наук науково-методичного центру Національного центру «Мала 

академія наук України» 

Лісовий Оксен Васильович, кандидат філософських наук, директор Національного 

центру «Мала академія наук України» 

Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук 

України» 

Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач 

відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

Міленіна Мілєна Михайлівна, кандидат філологічних наук, завідувач відділу 

проектування обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України 

Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного відділу 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої 

особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 

діагностики Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1 липня 2019 року 

Реєстрація учасників конференції 
Анонс програми заходу, майстер-класів та тренінгів 

2 липня 2019 року 

10
00

–13
00

 Відкриття конференції. Пленарне засідання 

13
00

–14
00

 Обідня перерва 

14
00

–16
45

 Продовження роботи конференції. Пленарне засідання  

16
45

–17
00

 Перерва 

17
00

–19
00

 
Панельна дискусія «Система Люстра – формування 

цілісного портрету особистості» 

3–5 липня 2019 року 

10
00

–17
00

 Продовження роботи конференції. Робота секцій 1–3 

13
00

–14
00

 Обідня перерва 

14
00

–16
00

 Продовження роботи конференції. Робота секцій 1–3 

16
00

–17
00

 
Науково-практичний семінар 

«Наукова освіта, від теорії до практики» 

17
00

–18
00

 
Практичні заняття за програмою «Виявлення та 

активізація особистісно-професійного ресурсу вчителя» 

18
00

–19
00

 Творче спілкування, обмін досвідом 

6–7 липня 2019 року 

10
00

–13
00

 Майстер-класи, тренінги, презентації 

13
00

–14
00

 Обідня перерва 

14
00

–18
00

 Майстер-класи, тренінги, презентації 

18
00

–19
00

 Творче спілкування, обмін досвідом 

8 липня 2019 року 

10
00

–12
00

 

Заключне пленарне засідання 

Підбиття підсумків роботи конференції 

Вручення сертифікатів 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Привітання до 5 хвилин 

Доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин 

Виступи учасників до 15 хвилин 

Майстер-клас, тренінг, презентація 30–180 хвилин 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1 липня 2019 року (понеділок) – день перший 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Презентація програми роботи конференції 

Анонси майстер-класів та тренінгів 

Інтерактивне знайомство учасників, 

тематичні дискусії з проблематики конференції 

 
2 липня 2019 року (вівторок) – день другий 

10
00

  ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вітальне слово 

Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Лісовий Оксен Васильович, кандидат філософських наук, директор 

Національного центру «Мала академія наук України» 

Камишин Володимир Вікторович, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, провідний 

науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України 

10
15

–13
00

  Пленарні доповіді 
 

Особистісні якості і поведінкові паттерни обдарованих дітей 

Лавриченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського 

національного університету імені Одександра Довженка 

 

Від цифрової освіти і науки до відкритої науки і освіти 

Камишин Володимир Вікторович, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, провідний 

науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Наукова освіта: від освітньої теорії до ефективних освітніх практик 

Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, доцент, 

професор кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; методист лабораторії 

суспільних та гуманітарних наук науково-методичного центру 

Національного центру «Мала академія наук України» 
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Розвиток творчих здібностей соціальних педагогів у процесі практичної 

підготовки 

Товканець Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 

державного університету 

 

Психология творчества в парадигме конструктологии 

Моляко Валентин Олексійович, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Інтегрований зміст освіти як засіб розвитку старших дошкільників і 

молодших школярів 

Шелестова Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

дидактики Інституту педагогіки НАПН України 

 

Актуальні напрями роботи з обдарованими дітьми в міжнародному вимірі 

Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Психолого-педагогічні чинники успішної самореалізації обдарованої 

особистості 

Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини 

НАПН України 

 

Чи є схильність до шахрайства вадою, або про нетипові форми обдарованості 

Міленіна Мілєна Михайлівна, кандидат філологічних наук, завідувач відділу 

проектування обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Креативна епоха. Як вижити у VUСA-світі 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

 

Принципи здоров’я: прийняття життя без спротиву 

Бондаренко Наталія Борисівна, кандидат психологічних наук, 

практичний психолог вищої категорії Національного університету «Києво-

Могилянська Академія» 

 

13
00_

14
00 

Обідня перерва 
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14
00

–16
45 

  Продовження роботи конференції. Пленарне засідання 

 

Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників системи Малої академії наук України 

Грітчина Анна Іванівна, кандидат педагогічних наук, Національний 

центр «Мала академія наук України» 

 

Критичне та творче мислення в розвитку творчості учнів 

Жидкова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, учитель 

історії та правознавства Менської гімназії Менської районної ради 

Чернігівської області 

 

Авторский психологический механизм творческой технической 

одаренности (при решении технических задач на изготовление бумажных 

летающих моделей) 

Звірик Олексій Павлович, кандидат психологічних наук, голова міської 

дитячої громадської організації «Асоціація повітряних зміїв» міста Херсон 

 

Формування громадської та соціальної компетентності обдарованої особистості 

Лалак Наталія Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 

державного університету 

 

Професійна підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями в 

сучасних реаліях 

Лук’янчук Наталія Вадимівна, кандидат психологічних наук, начальник 

відділу міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

 

«Корисні» і «Шкідливі» інтернет-практики учнів: творчість для успішної 

соціально-психологічної адаптації 

Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої 

особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Організація позаурочної роботи з обдарованими учнями під час канікул 

Потієнко Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

вчитель інформатики Українського фізико-математичного ліцею Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

«Відкриті» питання психології обдарованості (теорія та практика) 

Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 

діагностики Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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Підготовка вчителів для роботи з обдарованими дітьми в умовах 

компетентнісно орієнтованої освіти 

Сотніченко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального 

закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

 

Нейробіологічні підходи в освіті 

Тищенко Діана Дмитрівна, кандидат біологічних наук, методист 

Національного центру «Мала академія наук України» 

 

Реалізація компетентнісного підходу у роботі з обдарованою учнівською 

молоддю в умовах Білоцерківського НВО «Ліцей-МАН» 

Яременко Ніна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, учитель 

суспільних дисциплін Білоцерківського навчально-виховного об’єднання 

«Ліцей – Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської 

області, вчитель-методист 

Яременко Михайло Григорович, заслужений вчитель України, директор 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія 

наук» Київської області, вчитель-методист 

 

16
45 

  Перерва 

17
00

–18
00 

  Продовження роботи конференції.  

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

«Система Люстра – формування цілісного портрету особистості» 

Ведучі: 

Тревор Дж. Теббс, професор Кеслтонського державного коледжу 

(Вермонт, США), редактор Міжнародного журналу обдарованих і 

талановитих (GTI) при Світовій раді з питань обдарованих і талановитих 

дітей (WCGTC); консультант в освітній психології та психотерапії 

Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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3 липня 2019 року (середа) – день третій 

 

СЕКЦІЯ 1. 

СУЧАСНІ НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ І ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Керівники секції: 

Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Міленіна Мілєна Михайлівна, кандидат філологічних наук, завідувач відділу 

проектування обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 

Дослідження у науковій освіті: виклики наукометрії 

Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, доцент, 

професор кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; методист лабораторії 

суспільних та гуманітарних наук науково-методичного центру 

Національного центру «Мала академія наук України» 
 

Концепція експериментальної авторської методики для профорієнтації 

«Призначення у соціумі» 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 
 

Нормативно-правові, психолого-педагогічні основи безпечного освітнього 

середовища в закладі загальної середньої освіти 

Лєпіхова Наталя Вікторівна, методист Департаменту освіти та науки 

Хмельницької міської ради 
 

Наукова освіта як академічна основа для розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середньої та старшої школи 

Панасенко Наталія Мирославівна, аспірант Інституту обдарованої 

дитини НАПН України 
 

Компетентнісно спрямована освіта – інноваційна домінанта розвитку 

Київської Малої академії наук 

Радченко Сергій Васильович, завідувач кабінету відділу впровадження 

інформаційних та інноваційних технологій Комунального позашкільного 

навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 

Радченко Світлана Миколаївна, методист відділу впровадження 

інформаційних та інноваційних технологій Комунального позашкільного 

навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 
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Особливості психологічного захисту обдарованих старшокласників 

Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 

діагностики Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Процес творчого мислення дітей 5–7 років 

Ваганова Наталія Аркадіївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Нормативно-правове забезпечення підтримки та розвитку обдарованих 

дітей в Україні 

Ваколя Тетяна Іванівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 

університету 

 

Інтеграція формальної і неформальної освіти обдарованої особистості 

Горбань Леся Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

 

Особливості формування професійної компетентності педагогічних кадрів, 

що працюють над виявленням і розвитком обдарувань учнів 

Демченко Вячеслав Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри філософії, економіки і менеджменту освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Організаційно-педагогічна модель STEM-центру в закладі позашкільної освіти 

Заярна Вікторія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої 

категорії, методист КЗ Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

 

Формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення 

оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді 

Лавренова Марія Василівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 

університету 

 

Психологічні аспекти дослідження творчого сприймання соціальної 

інформації 

Латиш Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
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Аналіз ІТ-сегменту ринку праці 

Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу 

діагностики обдарованості Інститут обдарованої дитини НАПН України 
 

The essence of competence-oriented foreign languages teaching of young school-

age gifted children in the context of New Ukrainian School (Сутність 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов обдарованих дітей 

молодшого шкільного віку в контексті Нової української школи) 

Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту 

педагогіки НАПН України 
 

Соціально-культурні чинники у функціонуванні системи освіти 

Титаренко Інна Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 
 

Адаптаційні можливості дитини раннього віку як умова розвитку її 

обдарованості 

Подшивайлов Федір Михайлович, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу проектування розвитку обдарованості 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Подшивайлова Лідія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Кулініч Марія Петрівна, магістрант Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 
 

Принципи та форми реалізації STEM напряму в освіті 

Постова Катерина Григорівна, кандидат психологічних наук, науковий 

співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України 

 

Основні напрями підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до 

організації науково-дослідницької роботи учнів 

Тягло Наталія Василівна, директор комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради 

 

Формування наукового мислення шляхом інтеграції гуманітарних та 

природничих дисциплін 

Халупко Наталія Олександрівна, завідувач кабінету програмно-методичного 

забезпечення Національного центру «Мала академія наук України» 
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Обдарована особистість – модератор сучасної освіти 

Веренич Лариса Валентинівна, викладач української мови та літератури 

Красноградського коледжу Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

 

Розбудова системи навчання і виховання обдарованих дітей та молоді 

в Україні 

Гуменюк Людмила Миколаївна, заступник директора з виховної роботи 

Хоменківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області 

 

Організаційні та методичні основи створення віртуальних груп для 

науково-дослідної діяльності обдарованих школярів 

Онопченко Галина Василівна, старший науковий співробітник відділу 

підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Онопченко Олена Василівна, науковий співробітник відділу підтримки 

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Підготовка майбутніх асистентів до роботи з обдарованими дітьми у 

канадських закладах освіти 

Турко Богданна Богданівна, аспірант, старший лаборант кафедри 

початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

 

Обдаровані діти як науково-педагогічна проблема 

Касьянова Світлана Вячеславівна, практичний психолог Гродівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Покровської районної ради Донецької області, керівник 

гуртка КПНЗ «РайСЮН» 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«Виявлення та активізація особистісно-професійного ресурсу вчителя» 

Автор та ведуча: 

Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 

психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

Заняття 1. 

«Індивідуально-типологічні особливості як базовий ресурс особистості» 

– самодіагностика; 

– обговорення; 

– тренінгові вправи; 

– підсумки (структура кожного заняття) 
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4 липня 2019 року (четвер) – день четвертий 

 

СЕКЦІЯ 2. 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ 

ДІАГНОСТИКИ, ПРОЕКТУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТА 

ОСВІТИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ І МОЛОДІ 

Керівники секції: 

Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої 

особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Особистісний розвиток обдарованих дітей в системі проектного управління 

освітнім середовищем 

Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 

України, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 

 

Сучасні форми роботи з обдарованими школярами: тенденції та 

перспективи 

Фенчак Любов Михайлівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 

університету 

 

Діагностика, прогнозування та проектування розвитку обдарованості 

особистості 

Антонова Лідія Федорівна, директор Чорноморської гімназії № 1 

Чорноморської міської ради Одеської області 

 

Розвиток творчого мислення старшокласників засобами КАРУСу 

Третяк Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Професійно-особистісна кваліфікація педагогів для роботи з обдарованими 

дітьми 

Таран Лариса Костянтинівна, завідувач кабінету удосконалення 

педагогічної майстерності педагогічних кадрів Національного центру 

«Мала академія наук України» 
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Актуалізація ресурсів розвитку творчого мислення у підлітків 

Євстаф’єва Ірина Григорівна, практичний психолог Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій при Дніпровському Національному університеті 

імені О. Гончара 

 

Створення електронних інформаційно-освітніх ресурсів Малої академії 

наук України на засадах трансдисциплінарності для підтримки 

дослідницької роботи учнівської молоді 

Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала 

академія наук України» 
 

Інноваційна політика та інструменти підтримки інноваційної діяльності і 

трансферу технологій в умовах прогресивних перетворень в Узбекистані: 

українсько-узбецький досвід 

Чудакова Віра Петрівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України 

Курбанов Іхтійор Хікматович, викладач Бухарського державного 

медичного університету імені Абу Али ібн Сіно Бухарського державного 

університету 
 

Проектування розвитку художньої обдарованості студентів 

Шепельова Марія Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
 

Практичні рекомендації по виявленню критичного мислення в учнів 

Граждан Любов Василівна, вчитель інформатики Василівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Біляївського району Одеської області 
 

Вивчення особливостей підготовки учнів до олімпіад як один з напрямів 

підвищення професійної компетентності педпрацівників в системі 

післядипломної педагогічної освіти 

Жерліцин Сергій Олександрович, заступник директора Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Сєвєродонецьк) 

Жерліцин Назар Сергійович, пошукач 
 

Система роботи методичної служби з інтелектуально-обдарованими дітьми 

в місті Куп’янськ Харківської області 

Яценко Галина Юріївна, завідувач методичного центру Відділу освіти 

Куп’янської міської ради 

Каменюка Людмила Анатоліївна, методист по навчальним дисциплінам 

Відділу освіти Куп’янської міської ради 
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Вирішення проблем профорієнтації і консультування обдарованих дітей та 

молоді: мотиви вибору та діяльності на прикладі проекту ПДМ «Трафік 

можливостей» 

Нестерук-Володимирець Ольга Володимирівна, практичний психолог 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

 

Формування критичного мислення учнів через науково-дослідницьку діяльність 

Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики Криворізького 

Покровського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

Використання  інноваційних  технологій у роботі з обдарованими дітьми 

Лакович Алла Михайлівна, учитель української мови та літератури 

Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 15 

 

Гейміфікація як один з трендів сучасної формальної і неформальної освіти 

Ласкова-Ярмоленко Анастасія Олександрівна, науковий співробітник відділу 

підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Педагогічні труднощі в процесі діагностики обдарованих дітей 

Сорока Світлана Василівна, науковий співробітник Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

 

Система виховання громадянських цінностей учнів в роботі вчителя-

предметника через впровадження в роботу технології соціально-активного 

проекту 

Спесівцева Наталя Юріївна, вчитель історії та правознавства Комунального 

закладу Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 66 міста Маріуполя 

 

Розвиток творчого потенціалу обдарованих підлітків засобами ментальної 

арифметики (на прикладі школи Соробан) 

Магдик Ірина Володимирівна, магістрант Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Аніщенко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова 

 

Психолого-педагогічні аспекти роботи із обдарованими вихованцями в 

умовах закладу позашкільної освіти 

Музиченко Діна Миколаївна, методист Центру позашкільної освіти 

імені О. Разумкова міста Бердичів Житомирської області 
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 

«Наукова освіта: від теорії до практики» 

Ведуча: 

Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«Виявлення та активізація особистісно-професійного ресурсу вчителя» 

Автор та ведуча: 

Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 

психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

Заняття 2.  «Саморозвиток особистості – сходинка до самоактуалізації» 
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5 липня 2019 року (п'ятниця) – день п'ятий 

 

СЕКЦІЯ 3. 

СУЧАСНІ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКА 

ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Керівники секції: 

Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач 

відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини 

НАПН України 

 

Соціалізація обдарованої особистості в умовах інформаційного суспільства 

Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач 

відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

 

Особливості прояву музичної обдарованості у дітей дошкільного віку 

Аніщенко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова 

Ярошенко Інна Вікторівна, магістрант Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

 

Особливості арт-терапії в роботі з обдарованими дітьми 

Бідюк Інна Аркадіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний університет» 

 

Розвиток технічної обдарованості школярів в умовах STEM-освіти у США 

Бойченко Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

Бойченко Віталій Віталійович, аспірант кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Літні профільні школи МАН в освітньому середовищі вищого навчального 

закладу 

Бородчук Ніна Антонівна, директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» 
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Формування готовності студентів спеціальності дошкільної освіти до 

роботи з розвитку уяви дітей старшого дошкільного віку 

Гальченко Вікторія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 

творчості Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,  

 

Педагогіка партнерства з питань соціалізації обдарованої дитини з числа 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок 

військових дій 

Гніда Тетяна Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-

методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України 

 

Розвиток емоційної сфери дошкільників з ознаками інтелектуальної 

обдарованості 

Гулько Юлія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Формування компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової 

української школи: річний досвід роботи 

Білоус Оксана Іванівна, учитель вищої категорії, вчитель-методист 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 41 імені З. К. Слюсаренка з поглибленим 

вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва 

 

Особливості організації літньої школи для обдарованих учнів 

Богомаз Ірина Володимирівна, вихователь Українського фізико-математичного 

ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Формування громадянської компетентності обдарованої особистості при 

вивченні інформатики в умовах Нової української школи 

Бодрик Оксана Олександрівна, вчитель інформатики Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області 

 

Виховний потенціал сім’ї у розвитку дитячої обдарованості 

Голозубова Олена Вікторівна, старший викладач, викладач Балаклійської 

філії КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради 

Слабко Наталія Михайлівна, старший викладач, викладач Балаклійської філії 

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
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Нова українська школа: реалізація реформи 

Войтенко Олена Олександрівна, учитель-методист, учитель початкових 

класів вищої категорії Лиманського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І–ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» № 1 

Лиманської міської ради Донецької області 
 

Cупровід і підтримка розвитку обдарованих учнів в умовах закладу 

загальної середньої освіти 

Голота Оксана Василівна, старший учитель, учитель фізики вищої категорії 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 41 імені З. К. Слюсаренка з поглибленим 

вивченням англійської мови Шевченківського району міста Києва 
 

Скарбничка порад, хитрощів та ідей для навчання обдарованих дітей 

у ХХІ столітті 

Карюк Євгенія Олегівна, учитель географії, соціальний педагог 

Чорноморської гімназії № 1 Чорноморської міської ради Одеської області 
 

Розвиток здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку засобами 

образотворчої діяльності  

Нападій Наталія Вікторівна, методист Навчально-виховного комплексу 

загальноосвітня школа І ст. – гімназія – дитячий садок «Умка-Гранд» 
 

Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей для успішної соціалізації їх 

в майбутньому 

Тільна Наталя Василівна, завідувач КЗ «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) комбінованого типу № 4 “Дивосвіт” Слобожанської селищної 

ради» 
 

Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках природничо-

математичного циклу 

Парубець Ірина Павлівна, учитель початкових класів Навчально-

виховного комплексу загальноосвітня школа І ст. – гімназія – дитячий 

садок «Умка-Гранд» 
 

Формування математичних компетентностей обдарованої особистості в 

умовах нової української школи 

Попова Ірина Михайлівна, заступник директора з виховної роботи, 

вчитель математики Чорноморської гімназії № 1 Чорноморської міської 

ради Одеської області 
 

Активна участь у роботі учнівського самоврядування як дієвий фактор 

розвитку обдарованої особистості 

Яковлєва Тетяна Павлівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель 

зарубіжної літератури Немішаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 
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Проблема соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах 

профільного навчання 

Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного 

відділу, старший науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 

Формування конструктивного ставлення молодших школярів до 

особистісного росту в умовах «Нової української школи» 

Караван Анастасія Миколаївна, учитель початкових класів 

Шепетівського НВК № 3 у складі «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

імені Н. Рибака та ліцею із посиленою військо-фізичною підготовкою» 

Хмельницької області 

Федорчук Лілія Вікторівна, вчитель початкових класів Шепетівського НВК 

№ 3 у складі «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Н. Рибака та ліцею із 

посиленою військо-фізичною підготовкою» Хмельницької області 

Чернецька Віра Іванівна, вчитель початкових класів Шепетівського НВК 

№ 3 у складі «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Н. Рибака та ліцею із 

посиленою військо-фізичною підготовкою» Хмельницької області 
 

Адаптація учнів в умовах ЗЗСО 

Бідненко Роман Петрович, науковий співробітник відділу інтелектуального 

розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН 

України 
 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи для роботи з 

обдарованими дітьми 

Василинка Марія Іванівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

початкової освіти Мукачівського державного університету 
 

Особливості виховання обдарованих дітей: поради батькам 

Карабцова Валентина Тимофіївна, старший викладач, викладач 

Балаклійської філії КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Голозубова Олена Вікторівна, старший викладач, викладач Балаклійської 

філії КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради 
 

Формування та реалізація інноваційних проектів обдарованої молоді в 

умовах розвитку сучасних технологій 

Босак Володимир Ігорович, аспірант Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Босак Лариса Олексіївна, учитель математики, вчитель-методист, 

СЗШ № 3 м. Трускавця Львівської області 
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Обдарована дитина в сучасному освітньому середовищі початкової школи 

Воробок Тетяна Іванівна, учитель початкових класів Мукачівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 7  

 

Застосування логіко-математичної символіки при навчанні обдарованих 

дітей математиці 

Варивода Вікторія Олександрівна, асистент кафедри вищої та 

обчислювальної математики Національного авіаційного університету 

Гришко Олена Миколаївна, старший викладач Національного авіаційного 

університету 

 

Застосування елементів перевернутого навчання на уроках астрономії та 

фізики 

Глубенок Світлана Валентинівна, вчитель фізики та астрономії 

Криворізького Покровського ліцею Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

Розвиток обдарованих дітей в умовах НУШ 

Дуб Марія Михайлівна, учитель початкових класів СЗШ № 3 м. Трускавця 

Львівської області 

 

Педагогічна підтримка обдарованих учнів як напрям виховної роботи 

класного керівника 

Зайцева Маргарита Анатоліївна, студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Формування та розвиток системи компетентностей учнів в умовах НУШ 

Іванова Леся Анатоліївна, учитель початкових класів, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Крупського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний 

заклад» Золотоніської районної ради Черкаської області 

 

Взаємодія батьків й учителів щодо розвитку обдарованих учнів 

Корольова Олена Станіславівна, науковий співробітник відділу 

інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України 

 

Напрями виховної роботи з обдарованою учнівською молоддю в недільних 

школах 

Шульга Юлія Сергіївна, аспірант Сумського державного університету 

імені А. С. Макаренка 

Шульга Олексій Володимирович, магістрант Сумського державного 

університету імені А. С. Макаренка 
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ТРЕНІНГ 

«Розвиток креативності» 

Коуч: 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«Виявлення та активізація особистісно-професійного ресурсу вчителя» 

Автор та ведуча: 

Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 

психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

Заняття 3. 

«Досвід вчителя як професійний ресурс» 
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6 липня 2019 року (субота) – день шостий 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС 

«Профорієнтація обдарованих дітей: проблеми, принципи, моделі» 

Ведуча: 

Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 

діагностики Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
ТРЕНІНГ 

«Дизайн-мислення – методика для створення інновацій» 

Коуч: 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

 
МАЙСТЕР-КЛАС З РИТОРИКИ 

«Словесна імпровізація: навчаємося та навчаємо» 

Ведуча: 

Шевченко Ірина Миколаївна, завідувач відділу інструктивно-методичної 

роботи Національного центру «Мала академія наук України» 

 
ТРЕНІНГ 

«Профілактика емоційного виснаження педагогів, 

що працюють з обдарованими учнями» 

Коуч: 

Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач 

відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

«Використання інтернет-ресурсів в роботі з обдарованими учнями» 

Ведуча: 

Потієнко Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

учитель інформатики Українського фізико-математичного ліцею Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 
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ПРАКТИЧНИЙ ВОРКШОП 

«Підвищення мотивації учнів в проектному навчанні» 

Ведуча: 

Панасенко Наталія Мирославівна, аспірант Інституту обдарованої 

дитини НАПН України 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

«Засоби активізації творчих здібностей обдарованої молоді» 

Ведуча: 

Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої 

особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

Використання діагностичної методики 

потенційних навчальних навичок учнів основної школи 

Ведуча: 

Бурдельна Євгенія Андріївна, аспірант, молодший науковий співробітник 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

«Виготовлення авторських українських повітряних зміїв, що сприяють 

розвитку сприйняття в підростаючого покоління» 

Ведучий:  

Звірик Олексій Павлович, кандидат психологічних наук, голова міської 

дитячої громадської організації «Асоціація повітряних зміїв» міста Херсон 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«Виявлення та активізація особистісно-професійного ресурсу вчителя» 

Автор та ведуча: 

Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 

психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

Заняття 4. 

«Переваги позитивного мислення. Позитивне мислення як запобіжник 

емоційної напруги вчителя» 
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7 липня 2019 року (неділя) – день сьомий 

 

 

ТРЕНІНГ 

«Методики наукової освіти 

для розвитку ключових компетентностей учнів» 

Коуч: 

Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини 

НАПН України 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

«Підготовка команди переможців – учасників 

міжнародних конкурсів юних дослідників» 

Ведуча: 

Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

«Модифікована методика вивчення креативності 

за методом Ф. Вільямса та загальні принципи створення тестів 

для вимірювання дивергентного мислення» 

Ведуча: 

Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 

діагностики Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
АВТОРСЬКА МЕТОДИЧНА СТУДІЯ  

«Новій українській школі – нові форми уроків!» 
Новаторські типи уроків для розвитку 

компетентностей обдарованої особистості 

(урок-діалог з успішними людьми, урок-печворк, пленерний урок та ін.) 

Ведуча:  

Богосвятська Анна-Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри гуманітарної освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» 
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ТРЕНІНГ 

«Профілактика булінгу в закладах освіти» 

Коуч: 

Єнотаєва Людмила Євгеніївна, психолог вищої категорії, методист, 

співробітник Національного центру «Мала академія наук України», 

сертифікований гештальттерапевт, казкотерапевт 

 
ТРЕНІНГ 

«Розвиток соціально-комунікативної компетентності» 

Коуч: 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

«Проект з наукової освіти, спрямований на соціально-

психологічну підтримку одарованих учнів» 

Презентує:  

Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої 

особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

«Джерело моєї сили», 

спрямований на профілактику емоційного виснаження педагогів, 

актуалізацію внутрішніх ресурсів особистості   

Ведуча:  

Сидоренко Наталія Юріївна, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти, 

практичний психолог КЗ Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 

«Вияв арифметичної обдарованості» 

Ведучий:  

Звірик Олексій Павлович, кандидат психологічних наук, голова міської 

дитячої громадської організації «Асоціація повітряних зміїв» міста Херсон 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

«Впровадження інноваційного навчального середовища 

в початковій школі – показник педмайстерності вчителя» 

Презентує:  

Войтенко Олена Олександрівна, учитель-методист, учитель початкових 
класів вищої категорії Лиманського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І–ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» № 1 
Лиманської міської ради Донецької області 

 

 

 

 

 

 

8 липня 2019 року (понеділок) 
 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Підбиття підсумків роботи. 

Вручення сертифікатів учасників конференції. 
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АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Андрєєва Юлія Миколаївна, методист Сватівського районного молодіжного 
центру «Слобожанська духовна криниця імені М. Щепенка» 

2. Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач 
відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

3. Аніщенко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 

4. Антонова Лідія Федорівна, директор Чорноморської гімназії № 1 
Чорноморської міської ради Одеської області 

5. Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 
діагностики Інституту обдарованої дитини НАПН України 

6. Бідненко Роман Петрович, науковий співробітник відділу інтелектуального 
розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН 
України 

7. Бідюк Інна Аркадіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний університет» 

8. Білоус Оксана Іванівна, учитель вищої категорії, вчитель-методист 
Спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 41 імені З. К. Слюсаренка з поглибленим 
вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва 

9. Богомаз Ірина Володимирівна, вихователь Українського фізико-математичного 
ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

10. Богосвятська Анна-Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри гуманітарної освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» 

11. Бодрик Оксана Олександрівна, вчитель інформатики Білоцерківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 12 з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області 

12. Бойченко Віталій Віталійович, аспірант кафедри педагогіки Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

13. Бойченко Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка 

14. Бондаренко Наталія Борисівна, кандидат психологічних наук, практичний 
психолог вищої категорії Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія» 

15. Бородчук Ніна Антонівна, директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала 
академія наук учнівської молоді» 

16. Босак Володимир Ігорович, аспірант Національного університету «Львівська 
політехніка» 
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17. Босак Лариса Олексіївна, учитель математики, вчитель-методист, СЗШ № 3 
м. Трускавця Львівської області 

18. Бурдельна Євгенія Андріївна, аспірант, молодший науковий співробітник 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

19. Ваганова Наталія Аркадіївна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

20. Ваколя Тетяна Іванівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету 

21. Варивода Вікторія Олександрівна, асистент кафедри вищої та 
обчислювальної математики Національного авіаційного університету 

22. Василинка Марія Іванівна, старший викладач кафедри теорії та методики 
початкової освіти Мукачівського державного університету 

23. Веренич Лариса Валентинівна, викладач української мови та літератури 
Красноградського коледжу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради 

24. Войтенко Олена Олександрівна, учитель-методист, учитель початкових 
класів вищої категорії Лиманського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І–ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» № 1 
Лиманської міської ради Донецької області 

25. Воробок Тетяна Іванівна, учитель початкових класів Мукачівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 7  

26. Гальченко Вікторія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 
творчості Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,  

27. Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

28. Глубенок Світлана Валентинівна, вчитель фізики та астрономії 
Криворізького Покровського ліцею Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 

29. Гніда Тетяна Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України 

30. Голозубова Олена Вікторівна, старший викладач, викладач Балаклійської філії 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

31. Голота Оксана Василівна, старший учитель, учитель фізики вищої категорії 
Спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 41 імені З. К. Слюсаренка з поглибленим 
вивченням англійської мови Шевченківського району міста Києва 

32. Горбань Леся Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 
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33. Граждан Любов Василівна, вчитель інформатики Василівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Біляївського району Одеської області 

34. Григоренко Людмила Валентинівна, директор КУ «Попаснянський 
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Попаснянської районної 
ради Луганської області, старший учитель 

35. Гриців Галина Василівна, керівник секції хімії МАН Центру творчості 
дітей та юнацтва м. Стрия Львівської області 

36. Гришко Олена Миколаївна, старший викладач Національного авіаційного 
університету 

37. Грітчина Анна Іванівна, кандидат педагогічних наук, Національний центр 
«Мала академія наук України» 

38. Гулько Юлія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

39. Гуменюк Людмила Миколаївна, заступник директора з виховної роботи 
Хоменківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Шаргородського району Вінницької області 

40. Гуменюк Тетяна Сергіївна, завідувач Ревнівського закладу дошкільної 
освіти «Барвінок» 

41. Демченко Вячеслав Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри філософії, економіки і менеджменту освіти Рівненського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

42. Донцова Марина Анатоліївна, начальник Відділу освіти Попаснянської 
районної державної адміністрації 

43. Дуб Марія Михайлівна, учитель початкових класів СЗШ № 3 м. Трускавця 
Львівської області 

44. Євстаф’єва Ірина Григорівна, практичний психолог Дніпровського ліцею 
інформаційних технологій при Дніпровському Національному університеті 
імені О. Гончара 

45. Єнотаєва Людмила Євгеніївна, психолог вищої категорії, методист, 
співробітник Національного центру «Мала академія наук України», 
сертифікований гештальттерапевт, казкотерапевт 

46. Єрмоленко Наталя Юріївна, заступник директора з методичної роботи 
Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської 
обласної ради» 

47. Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики Криворізького 
Покровського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

48. Жерліцин Назар Сергійович, пошукач 

49. Жерліцин Сергій Олександрович, заступник директора Луганського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Сєвєродонецьк) 
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50. Жигалова Ольга Олександрівна, керівник гуртка «Школа лідера» 
Комунальної установи «Будинок дитячої та юнацької творчості» 
Попаснянської районної ради Луганської області 

51. Жидкова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, учитель історії 
та правознавства Менської гімназії Менської районної ради Чернігівської 
області 

52. Зайцева Маргарита Анатоліївна, студентка Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

53. Замана Ольга Василівна, соціальний педагог Бучанського НВК «СЗОШ 
І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4 

54. Заярна Вікторія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої 
категорії, методист КЗ Сумської обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

55. Звірик Олексій Павлович, кандидат психологічних наук, голова міської 
дитячої громадської організації «Асоціація повітряних зміїв» міста Херсон 

56. Іванова Леся Анатоліївна, учитель початкових класів, заступник директора 
з навчально-виховної роботи Крупського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» 
Золотоніської районної ради Черкаської області 

57. Іващенко Валентина Миколаївна, завідувач Щасливського закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» 

58. Каменюка Людмила Анатоліївна, методист по навчальним дисциплінам 
Відділу освіти Куп’янської міської ради 

59. Камишин Володимир Вікторович, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, провідний 
науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України 

60. Карабцова Валентина Тимофіївна, старший викладач, викладач 
Балаклійської філії КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради 

61. Караван Анастасія Миколаївна, учитель початкових класів Шепетівського 
НВК № 3 у складі «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Н. Рибака та 
ліцею із посиленою військо-фізичною підготовкою» Хмельницької області 

62. Карюк Євгенія Олегівна, учитель географії, соціальний педагог 
Чорноморської гімназії № 1 Чорноморської міської ради Одеської області 

63. Касьянова Світлана Вячеславівна, практичний психолог Гродівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Покровської районної ради Донецької області, керівник гуртка 
КПНЗ «РайСЮН» 

64. Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України 
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65. Клименко Антоніна Володимирівна, методист Сватівського районного 
молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця імені М. Щепенка» 

66. Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

67. Корольова Олена Станіславівна, науковий співробітник відділу 
інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 

68. Кулініч Марія Петрівна, магістрант Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

69. Кулінська Ольга Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Вишнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Києво-Святошинської державної 
районної адміністрації Київської області 

70. Кулінський Володимир Михайлович, вчитель зарубіжної літератури 
Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Києво-
Святошинської державної районної адміністрації Київської області 

71. Курбанов Іхтійор Хікматович, викладач Бухарського державного медичного 
університету імені Абу Али ібн Сіно Бухарського державного університету 

72. Лавренова Марія Василівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 

73. Лавриченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського 
національного університету імені Одександра Довженка 

74. Лагутіна Олена Олександрівна, директор КУ «Попаснянський районний 
методичний центр» Попаснянської районної ради Луганської області, 
учитель методист 

75. Лакович Алла Михайлівна, учитель української мови та літератури 
Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 15 

76. Лалак Наталія Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 
державного університету 

77. Ласкова-Ярмоленко Анастасія Олександрівна, науковий співробітник відділу 
підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

78. Латиш Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

79. Левченко Ганна Павлівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи ТОВ НВК «Престиж» м. Одеса 

80. Лєпіхова Наталя Вікторівна, методист Департаменту освіти та науки 
Хмельницької міської ради 
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81. Лісовий Оксен Васильович, кандидат філософських наук, директор 
Національного центру «Мала академія наук України» 

82. Лук’янчук Наталія Вадимівна, кандидат психологічних наук, начальник 
відділу міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 

83. Магдик Ірина Володимирівна, магістрант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

84. Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України 

85. Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу 
діагностики обдарованості Інститут обдарованої дитини НАПН України 

86. Міленіна Мілєна Михайлівна, кандидат філологічних наук, завідувач 
відділу проектування обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН 
України 

87. Моляко Валентин Олексійович, дійсний член НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості 
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

88. Музиченко Діна Миколаївна, методист Центру позашкільної освіти 
імені О. Разумкова міста Бердичів Житомирської області 

89. Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої 
особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

90. Нападій Наталія Вікторівна, методист Навчально-виховного комплексу 
загальноосвітня школа І ст. – гімназія – дитячий садок «Умка-Гранд» 

91. Нестерук-Володимирець Ольга Володимирівна, практичний психолог 
Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

92. Овчиннікова Зоя Олександрівна, практичний психолог Бучанського НВК 
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4 

93. Онопченко Галина Василівна, старший науковий співробітник відділу 
підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

94. Онопченко Олена Василівна, науковий співробітник відділу підтримки 
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

95. Павленко Наталія Олексіївна, директор Сватівського районного 
молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця імені М. Щепенка» 

96. Панасенко Наталія Мирославівна, аспірант Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 

97. Парубець Ірина Павлівна, учитель початкових класів Навчально-
виховного комплексу загальноосвітня школа І ст. – гімназія – дитячий 
садок «Умка-Гранд» 

98. Подшивайлов Федір Михайлович, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу проектування розвитку обдарованості 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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99. Подшивайлова Лідія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

100. Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

101. Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту 
педагогіки НАПН України 

102. Попова Ірина Михайлівна, заступник директора з виховної роботи, 
вчитель математики Чорноморської гімназії № 1 Чорноморської міської 
ради Одеської області 

103. Постова Катерина Григорівна, кандидат психологічних наук, науковий 
співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 

104. Потієнко Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 
вчитель інформатики Українського фізико-математичного ліцею Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

105. Протас Оксана Любомирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

106. Радченко Світлана Миколаївна, методист відділу впровадження 
інформаційних та інноваційних технологій Комунального позашкільного 
навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 

107. Радченко Сергій Васильович, завідувач кабінету відділу впровадження 
інформаційних та інноваційних технологій Комунального позашкільного 
навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 

108. Рикунова Наталія Сергіївна, директор Комунального позашкільного 
навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської 
райради Донецької області 

109. Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала 
академія наук України» 

110. Садикова Людмила Олександрівна, керівник гуртка Сватівського районного 
молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця імені М. Щепенка» 

111. Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; методист лабораторії 
суспільних та гуманітарних наук науково-методичного центру Національного 
центру «Мала академія наук України» 

112. Сидоренко Наталія Юріївна, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти, 
практичний психолог КЗ Сумської обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
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113. Слабко Наталія Михайлівна, старший викладач, викладач Балаклійської філії 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

114. Сорока Світлана Василівна, науковий співробітник Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

115. Сотніченко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального 
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

116. Спесівцева Наталя Юріївна, вчитель історії та правознавства Комунального 
закладу Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 66 міста Маріуполя 

117. Таран Лариса Костянтинівна, завідувач кабінету удосконалення 
педагогічної майстерності педагогічних кадрів Національного центру 
«Мала академія наук України» 

118. Титаренко Інна Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

119. Тищенко Діана Дмитрівна, кандидат біологічних наук, методист 
Національного центру «Мала академія наук України» 

120. Тільна Наталя Василівна, завідувач КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу № 4 “Дивосвіт” Слобожанської селищної ради» 

121. Товканець Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 
державного університету 

122. Тревор Дж. Теббс, професор Кеслтонського державного коледжу 
(Вермонт, США), редактор Міжнародного журналу обдарованих і 
талановитих (GTI) при Світовій раді з питань обдарованих і талановитих 
дітей (WCGTC); консультант в освітній психології та психотерапії 

123. Третяк Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 
психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

124. Тугушова Хавва Каюмівна, директор КЗ «Методичний центр Роганської 
селищної ради» Харківського району Харківської області 

125. Турко Богданна Богданівна, аспірант, старший лаборант кафедри 
початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

126. Тягло Наталія Василівна, директор комунального позашкільного 
навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради 

127. Федорчук Лілія Вікторівна, вчитель початкових класів Шепетівського НВК 
№ 3 у складі «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Н. Рибака та ліцею із 
посиленою військо-фізичною підготовкою» Хмельницької області 
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128. Фенчак Любов Михайлівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 

129. Халупко Наталія Олександрівна, завідувач кабінету програмно-методичного 
забезпечення Національного центру «Мала академія наук України» 

130. Чернецька Віра Іванівна, вчитель початкових класів Шепетівського НВК 
№ 3 у складі «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Н. Рибака та ліцею із 
посиленою військо-фізичною підготовкою» Хмельницької області 

131. Чудакова Віра Петрівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України 

132. Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 
психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 

133. Шевченко Ірина Миколаївна, завідувач відділу інструктивно-методичної 
роботи Національного центру «Мала академія наук України» 

134. Шелестова Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
дидактики Інституту педагогіки НАПН України 

135. Шепельова Марія Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

136. Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного 
відділу Інституту обдарованої дитини НАПН України 

137. Шульга Олексій Володимирович, магістрант Сумського державного 
університету імені А. С. Макаренка 

138. Шульга Юлія Сергіївна, аспірант Сумського державного університету 
імені А. С. Макаренка 

139. Яковлєва Тетяна Павлівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель 
зарубіжної літератури Немішаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 

140. Яременко Михайло Григорович, заслужений вчитель України, директор 
Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія 
наук» Київської області, вчитель-методист 

141. Яременко Ніна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, учитель 
суспільних дисциплін Білоцерківського навчально-виховного об’єднання 
«Ліцей – Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської 
області, вчитель-методист 

142. Ярошенко Інна Вікторівна, магістрант Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

143. Яценко Галина Юріївна, завідувач методичного центру Відділу освіти 

Куп’янської міської ради 


