
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ 
КАФЕДРА UNESCO З НАУКОВОЇ ОСВІТИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 

До 30-річчя Незалежності України 

 
 
 
 

П  О Р Я Д О К  Р О Б О Т И   
ІІ Міжнародної науково-практичної  

онлайн-конференції 
 

«ОБДАРОВАНІ ДІТИ –  
СКАРБ НАЦІЇ!» 

18–20 серпня 2021 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



2 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Платформа Zoom –  ідентифікатор конференції: 859 3856 1279, код доступу: 1 

(Ідентифікатор єдиний для підключення в усі дні роботи конференції) 
Підключитись до конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/85938561279?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09  

 

18 серпня 2021 р. (середа) 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1000–1030   Мотиваційні промови та вітальні слова 

Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік 
НАН України, академік НАПН України, Президент Національної академії 
педагогічних наук України 
Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 
академік НАН України, академік НАПН України, Президент Національного 
центру «Мала академія наук України» 
Кононенко Юрій Григорович, начальник головного управління загальної, 
середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 
Чижевський Борис Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник 
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій 
Жан-Поль Нґоме Абьяґа, радник генерального директора ЮНЕСКО 
Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік 
НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти  
Національної академії педагогічних наук України 
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

1030–1800   ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Педагогічна творчість вчителя у розвитку обдарованості учнів 

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
академік НАПН України, академік-секретар Відділення загальної 
педагогіки та філософії НАПН України 

 
Духовно-моральна творчість зростаючої особистості як педагогічна проблема 

Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, академік 
НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України 

https://us02web.zoom.us/j/85938561279?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
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Феномен обдарованості майбутнього вчителя: філософсько-андрагогічний 
контекст 

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Творчий розвиток молодого науковця у середовищі наукової школи 

Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 
Кафедра UNESCO з наукової освіти: інституційний потенціал та 
перспективи діяльності 

Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри UNESCO з наукової освіти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 
Трансдисциплінарність – методологічна платформа наукової освіти 

Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи 
Національного центру «Мала академія наук України» 

 
Вивчення особистості професіонала і майстра в ході теоретичного 
психологічного аналізу та дистанційного асоціативного експерименту 

Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Психолого-педагогічні засади навчання лінгвістично обдарованих 
школярів у США 

Тадеєва Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства 
та природокористування 

 
Особливості організації роботи з математично обдарованими студентами в 
технічному університеті 

Тадеєв Петро Олександрович, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-
математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики, професор 
Національного університету водного господарства та природокористування 

 
Використання цифрового мистецтва у підготовці фахівців з дизайну 
продукції і послуг 

Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості 
Інституту обдарованої дитини НАПН України  
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Філософія дитини: проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний 
виміри 

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 
«Світ Софії» Ю. Гордера – філософія для дітей чи дитяча філософія? 

Погрібна Дар’я Владиславівна, кандидат філософських наук, доцент, , 
старший науковий співробітник відділу філософсько-методологічних 
проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини 
НАПН України 

 
Ціннісна підтримка особистісного самовизначення обдарованих 
старшокласників і студентів: теорія і методика дослідження 

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

 
Інновації в області діагностики обдарованості особистості: з досвіду роботи 
Лабораторії психофізіологічних досліджень 

Шевченко Світлана Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 

 
Супровід професійного самовизначення обдарованих старшокласників в 
умовах постіндустріальної епохи 

Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
Психологічний супровід самовизначення та самореалізації обдарованих 
дітей з порушеннями зору 

Костенко Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, завідуюча 
відділом освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

 
Наукова компетентність учнів МАН України: узагальнена структурна 
модель 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидатка психологічних наук, 
завідувачка відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

 
Реалізації інноваційних методів навчання у роботі з обдарованою молоддю 

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу проєктування розвитку 
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України   
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Освіта як природне середовище розкриття особистості: STEM та STEAM-
підходи в контексті димензіоналної онтології 

Міленіна Мілєна Михайлівна, кандидат філологічних наук, провідний 
науковий співробітник Відділу проєктування розвитку обдарованості 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
Педагогічний супровід обдарованого учня: портфоліо учителя 

Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального 
розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
Особливості освітніх програм наукової освіти 

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

 
Освітні програми для обдарованих учнів в умовах інтеграції формальної та 
неформальної освіти 

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

 
Актуальність педагогічного супроводу обдарованої особистості в сучасній 
школі 

Войная Галина Георгіївна, кандидат наук з державного управління, 
директор «НВО СЗНЗ I ступеню «Гармонія» – гімназія імені Т. Шевченка – 
центр позашкільного виховання «Контакт»» 

 
Особистісний розвиток обдарованих учнів в системі проєктування 
освітнього процесу 

Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 
менеджменту» НАПН України 

 
Дослідження емоційно-вольової саморегуляції у процесі адаптації 
обдарованих учнів-першокласників 

Якимова Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, провідний 
науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої 
особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
Особливості комунікативних установок особистості підлітка з ознаками 
інтелектуальної обдарованості (в контексті типології Е. Берна) 

Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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Презентація заняття комплексної навчально-розвивальної програми 
«Цілеспрямоване професійне самовизначення та особистісне зростання 
старшокласників» 

Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

 
Використання елементів арт-терапії у профілактиці та корекції залежності 
обдарованих підлітків від віртуального середовища 

Новогородська Марина Максимівна, аспірант, науковий співробітник відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
Інновації у діяльності київського молодіжного наукового руху на прикладі 
вихованців КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді" 

Протопопов Валентин Володимирович, керівник Секції «Київ розумне 
місто – безпечне для життя» Відділення «КИЇВ-СТОЛИЦЯ» КПНЗ «Київська 
Мала академія наук учнівської молоді» 

 
Формування освітніх компетенцій в учнів початкової школи 

Черниш Катерина Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької 
педагогічної гімназії 

 
Формування пізнавального інтересу в школярів при вивченні фізики через 
сюжетні задачі 

Вишневецька Оксана Олександрівна, вчитель фізики Дворічанського ліцею 
Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області 

 
Креативність освітнього наставника 

Скакун Наталія Сергіївна, вчитель біології та хімії Черкаської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради 
Черкаської області 

 
Вчитель для обдарованих дітей як фасилітатор їх розвитку. Креативний 
підхід у навчанні іноземної мови 

Ноздрачова Олена Геннадіївна, вчитель англійської мови Чернівецької 
ЗОШ № 11 

 
Роль освітнього закладу у розвитку креативно-інтелектуальних здібностей 
учнів 

Чайка Марія Станіславівна, заступник директора з виховної роботи, 
вчитель біології та географії Зеленодольського ліцею Зеленодольської 
міської ради 
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19 серпня 2021 р. (четвер) 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

1000–1100 МАЙСТЕР-КЛАС  
«ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА КАР’ЄРНЕ  

КОНСУЛЬТУВАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ» 
Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

1100–1200   МАЙСТЕР-КЛАС  
«ТИПОЛОГІЯ К. Г. ЮНГА – Д. КЕЙРСИ І ЇЇ МОЖЛИВОСТІ  

В ІДЕНТИФІКАЦІЇ І СУПРОВОДІ ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ» 
Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

1200–1300    ВЕБІНАР 
«МОНІТОРИНГ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЗА СУПУТНИКОВИМИ 

ЗНІМКАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЖЕЖ В ГРЕЦІЇ ЛІТОМ 2021 РОКУ)» 
Бабійчук Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу проектування розвитку обдарованості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України, завідувач лабораторії ГІС та ДЗЗ 
Національного центру «Мала академія наук України» 

1300–140   МАЙСТЕР-КЛАС  

«ПОТЕНЦІАЛ ДОРОЖНІХ КАРТ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОСВІДУ  
ТА РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ» 

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

1400–1500   КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ГЛОСАРІЙ З НАУКОВОЇ ОСВІТИ: БАЗОВІ І НАДБУДОВНІ ТЕРМІНИ 
ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» 

Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 
Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач 
відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини 
НАПН України 
Волощук Іван Степанович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 
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1500–1530   МАЙСТЕР-КЛАС  
«ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

У ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ПРОЄКТИ» 
Шамрай Ганна Володимирівна, вчитель польської мови ЗЗСО І–ІІІ ступенів 
Коцюбинської селищної ради, координатор Територіального відділення МАН 
України при управлінні освіти, культури, молоді, спорту та туризму 
Коцюбинської селищної ради 

1530–1600   МАЙСТЕР-КЛАС  
«АРТ-ТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ПІДЛІТКАМИ» 

Новогородська Марина Максимівна, аспірант, науковий співробітник відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

1600–1700   МАЙСТЕР-КЛАС  
«РЕСУРСНА ПІДТРИМКА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ» 
Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 
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20 серпня 2021 р. (п’ятниця) 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

1000–1100   МАЙСТЕР-КЛАС  

«ЛЮДИНА – НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ»,  
з кейсу занять до навчально-розвивальної програми 

«ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА 
ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ» 

Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

1100–1230  ТРАНСФОРМАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ГРА  

«РОЗПРАВ КРИЛА» 
Шевченко Світлана Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького 
Варіна Ганна Борисівна, старший викладач кафедри психології Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

1230–1300  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ 

«САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО  
ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ» 

Каменщук Тетяна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник голови Українського науково-методичного центру 
практичної психології і соціальної роботи Вінницької районної державної 
адміністрації 

1300–1500   СЕМІНАР-ТРЕНІНГ  

«МОНІТОРИНГ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО  
РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ»  

Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 
менеджменту» НАПН України 
Киричук Людмила Євгенівна, науковий співробітник Національного центру 
«Мала академія наук України» 
 


	«ОБДАРОВАНІ ДІТИ –  СКАРБ НАЦІЇ!»

