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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: обмін досвідом і виявлення інноваційних підходів 
в контексті розв’язання проблем проєктування розвитку обдарованої особистості, 
проведення психолого-педагогічного супроводу, підготовки педагогічних 
працівників для роботи з обдарованими дітьми в умовах воєнного стану 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ: 
 проєктування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників 

освітнього середовища 
 комплексна соціально-психолого-педагогічна діагностика обдарованості 
 моніторинг інтелектуального розвитку обдарованої особистості 
 науково-методичне забезпечення реалізації змісту спеціалізованої освіти 

наукового спрямування 
 підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в 

системі післядипломної педагогічної освіти 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: науковці Національної академії 
педагогічних наук України; викладачі ЗВО; представники департаментів та 
управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; адміністрація освітніх 
закладів, учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги; аспіранти й 
магістранти 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 
Богдан Віталій Вікторович, директор ліцею «Успіх» Доманівської селищної 
ради Миколаївської області 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України 
Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 
менеджменту» НАПН України 
Підойма Тетяна Анатоліївна, заступник директора з методичної роботи 
ліцею «Успіх» Доманівської селищної ради Миколаївської області 
Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного відділу 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Платформа Zoom meeting за покликанням:  

https://us06web.zoom.us/j/87669074567?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09 

Ідентификатор: 876 6907 4567  Код доступу: 1 
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

23 червня (четвер) 

950–1000 Онлайн-реєстрація учасників 
1000–1015 Мотиваційні та вітальні промови 
1015–1500 Пленарні доповіді 
1500–1700 Практичні заходи 

24 червня (п’ятниця) 

1100–1500 Практичні заходи 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Мотиваційні / вітальні промови до 5 хвилин 

Доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин 
Повідомлення, репліки до 5 хвилин 

Практичні заходи до 120 хвилин 
 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
23 червня 2022 р. (четвер) 

950–1000 ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Модератори Конференції: 
Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 
менеджменту» НАПН України 
Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного відділу 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 

1000   ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1000–1015 Вітальні слова 
Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 
академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного 
центру «Мала академія наук України» 
Замазєєва Ганна Володимирівна, голова Миколаївської обласної ради 
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
Власюк Віктор Дмитрович, голова Доманівської селищної ради  
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1015–1500  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Трансдисциплінарні онтології як інструмент наукових досліджень 

Атаманчук Вікторія Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного 
моделювання Національного центру «Мала академія наук України» 

 
Психологічні особливості управління розвитком обдарованого учня: 
виклики сьогодення 

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної 
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 
Оптимізація емоційних станів педагогічних працівників в умовах війни 

Пінчук Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
 

Формування мовних компетентностей у контексті патріотичного виховання 
старшокласників (Власне українські й запозичені слова (соціокультурна 
змістова лінія – «Як світова fashion-індустрія підтримує Україну?»)) 

Бутурлим Тетяна Іванівна, кандидатка педагогічних наук, директорка 
Освітнього центру «Школа успіху» 

 
Українська освіта в умовах викликів війни 

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

 
Національно-патріотичне й духовне виховання обдарованих дітей 

Ковальчук Надія Андріївна, вчитель ОЗО «Калинівський академічний 
ліцей – освітній центр» 

 
Ціннісна підтримка самоідентичності обдарованої особистості в освітньому 
просторі 

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

 
Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців позашкільної 
освіти до науково-дослідної діяльності з обдарованими вихованцями 

Бєляєва Карина Юріївна, кандидат педагогічних наук, керівник гуртка  
КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради», 
практичний психолог-методист КЗ «Безлюдівський юридичний ліцей імені 
Героя Радянського Союзу І. Я. Підкопая Безлюдівської селищної ради» 
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Філософські аспекти обдарованості 
Чижевський Борис Григорович, кандидат педагогічних наук, провідний 
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України 

 
Гуртки МАН як механізм інтеграції талановитих учнів у наукове середовище 

Слюсарев Іван Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 
кафедри астрономії та космічної інформатики Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

 
Наукові практики у програмах літньої профільної школи Малої академії 
наук України 

Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
Постова Катерина Григорівна, кандидат психологічних наук, провідний 
науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

 
Управління освітнім процесом ліцею засобами ІКТ 

Богдан Віталій Вікторович, директор ліцею «Успіх» Доманівської 
селищної ради Миколаївської області 

 
Використання у професійній діяльності педагога методів ейдетики як 
засобу стимулювання позитивної навчальної мотивації та розвитку 
обдарованості здобувачів освіти 

Верболович Алла Леонтіївна, практичний психолог НВК № 7 
м. Хмельницького 

 
Компетентнісний урок історії як основа розвитку обдарованості 
особистості в умовах освітнього простору сьогодення 

Гонтар Дмитро Анатолійович, вчитель історії, правознавства та 
громадянської освіти Криворізького НВК № 129 «Гімназія-ліцей 
академічного спрямування» 

 
Проєктування розвитку та педагогічного супроводу обдарованих учнів в 
умовах воєнного стану 

Левіна Любов Олександрівна, вчитель Ліцею «Інтелект» Львівської 
міської ради 

 
Обдарованість-набуте чи отримане в спадок? 

Деревінська Марія Богданівна, провідний спеціаліст Відділу освіти 
Жовківської міської ради Львівської області 
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Науково-дослідницькі проєкти як платформа розвитку обдарованої 
особистості 

Котькало Євгенія Сергіївна, директор КЗ «Центр позашкільної освіти» 
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 

 
Психолого-педагогічний супровід інтелектуально обдарованих школярів 
як соціально-педагогічна проблема 

Пилипів Назар Романович, практичний психолог Воскресинцівської 
гімназії та Васючинської гімназії Івано-Франківської області 

 
Проєктна діяльність особистісного розвитку учнів ліцею «Успіх» 
Доманівської селищної ради Миколаївської області 

Підойма Тетяна Анатоліївна, заступник директора з методичної роботи 
ліцею «Успіх» Доманівської селищної ради Миколаївської області 

 
Інноваційні освітні технології у ЗЗСО: робота Кременчуцького ліцею № 10 
«Лінгвіст» за Міжнародною програмою FIRST LEGO League 

Чайдак Людмила Вікторівна, учитель інформатики, технологій і 
робототехніки Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

 
Обдарований учень НУШ 

Черниш Катерина Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької 
загальноосвітньої школи № 114 

 
Проєктне управління особистісним розвитком обрамований дитини  
з використанням сервісу Універсал-онлайн 

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

1500–1700   ТРЕНІНГ  

«Розвиток обдарованості учня засобами арт-терапії» 
Падій Ольга Вікторівна, практичний психолог Спеціалізованої школи № 16 
м. Київ 
Пінчук Ганна Вячеславівна, заступник директора з виховної роботи, соціальний 
педагог Спеціалізованої школи № 16 м. Київ 

 

24 червня 2022 р. (п’ятниця) 
продовження роботи конференції 

1100–1500   НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 
 

1100–1200   МАЙСТЕР-КЛАС  

«Можливі напрями проєктів в умовах війни та після перемоги 
(досвід практичного консультування)» 

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
 

1200–1300   ТРЕНІНГ 

«Превенція особистісної мотивації учнів 
під час війни в Україні» 

Лук’янчук Наталія Вадимівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології Українського гуманітарного інституту, старший 
науковий співробітник ДУ Державного інституту сімейної та молодіжної 
політики 
 

1300–1500   МАЙСТЕР-КЛАС 

«Проєктно-модульне планування роботи закладу 
та педагогічних працівників ЗЗСО і ДЗО» 

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