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МЕТА СЕМІНАРУ 

Обговорення та визначення сутності феномену обдарованості, 

способів раннього виявлення обдарованості та стратегій психолого-

педагогічної й соціальної підтримки обдарованих дітей і молоді. 

ОРГАНІЗАТОРИ СЕМІНАРУ 

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

 Національна академія педагогічних наук України 

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 Інститут розвитку дитини 

 Інститут обдарованої дитини 

 Національний центр «Мала академія наук України» 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ СЕМІНАРУ 

 Український державний центр позашкільної освіти 

 Сектор науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту 

України 

 Лабораторія психології дошкільника Інституту психології імені 

Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України 

 Лабораторія дошкільного виховання Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України 

 Інститут психології імені Л. С. Виготського Російського державного 

гуманітарного університету 

 Інститут педагогіки і психології освіти Московського міського 

педагогічного університету 

 Лабораторія розвитку дитини столичної освіти Московського 

міського педагогічного університету 

 Інститут екології економіки і права 

 Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Союз обдарованої 

молоді» 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ СЕМІНАРУ 

 Газета «Освіта України» 

 Газета «Освіта» 

 Газета «Позашкілля» 

 Газета «Дитячий садок» 

 Журнал «Обдарована дитина» 

 Журнал «Дошкільне виховання» 

 Журнал «Дошкольник» 

 Журнал «Палітра педагога» 

 Журнал «Джміль» 

 Журнал «Дошкілля» 

 Журнал «Вихователь-методист» 

 

УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ 

 Представники законодавчої та виконавчої влади України 

 Провідні науковці установ Національної академії педагогічних наук 

України 

 Науковці, викладачі педагогічних ВНЗ та коледжів 

 Керівники, методисти районних, міських, обласних управлінь освіти 

 Керівники, психологи, педагоги дошкільних навчальних закладів, 

центрів розвитку дитини, шкіл, закладів позашкільної освіти 

 Спеціалісти, які мають професійний інтерес до проблеми розвитку та 

підтримки обдарованих дітей та молоді 

 Представники громадських організацій 

 Представники засобів масової інформації 
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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 

 
Андрущенко 
Віктор Петрович 

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-
кореспондент НАН України, академік НАПН 
України, доктор філософських наук, професор, 
голова оргкомітету конференції 
 

Загарницька 
Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук, 
професор, заступник голови оргкомітету 
 

Лісовий Оксен 
Васильович 

директор Національного центру «Мала академія 
наук України», кандидат філософських наук 
 

Камишин 
Володимир 
Вікторович 

директор Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, кандидат технічних наук 
 
 

Луценко 
Ірина Олексіївна 

заступник директора Інституту розвитку дитини з 
наукової роботи та міжнародних зв’язків, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Яременко Лілія 
Анатоліївна 

завідувач лабораторії теорії і методики розвитку 
дитячої обдарованості та креативності Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук 
 

Сухорукова 
Галина Вікторівна 

завідувач кафедри дитячої творчості Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, професор 
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Програма проведення Всеукраїнського науково-методичного 
семінару «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: 

розвиток дитячої обдарованості та креативності» 
 

НПУ імені М. П. Драгоманова     вул. Пирогова, 9 
 

Час 
проведення 

Заходи Місце 
проведення 

9.00-10.00 Реєстрація учасників семінару Хол 
Центрального 

корпусу 
10.00-11.30 Відкриття семінару 

Пленарне засідання 
Зал засідань 
Вченої ради, 

ауд. 231 
11.30-12.00 Кава-time Ауд. 255 

12.00-13.30 Майстер-класи: 
1. Діагностика обдарованості та креативності. 
2. Розвиток обдарованості дошкільника 
засобами інноваційного освітнього проекту 
«РОЗКВІТ». 
3. Використання інноваційних технологій в 
активізації творчого потенціалу дитини. 
4. Ігротехніка в роботі з обдарованими дітьми. 

 
Ауд. 231 
Ауд. 231 

 
 

Ауд. 231 
 

Ауд. 231 
13.30-14.00 Кава-time Ауд. 255 

14.00-15.30 Круглі столи: 
1. Виявлення дитячої обдарованості та 
креативності: сучасні підходи, методи 
діагностики. 
2. Розвиток дитячої обдарованості та 
креативності: концепції, стратегії, методики. 
3. Діяльність позашкільних освітніх та 
громадських організацій як центрів розвитку 
та підтримки обдарованих дітей та молоді. 

 
Ауд. 231 

 
 

Ауд. 232 
 
 

Ауд. 238 

15.30-16.00 Підведення підсумків 
Вручення сертифікатів учасникам семінару 

Зал засідань 
Вченої ради, 

ауд. 231 

 
 

Регламент проведення семінару: 
 

 доповідь на пленарному засіданні – 10 хв. 

 майстер-клас – 30 хв. 

 виступ під час проведення круглого столу – 7 хв. 
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Майстер-класи 

 
№ Тема майстер-класу Керівники 

майстер-класів 
Місце 

проведення 

1. Діагностика 
обдарованості та 
креативності 

Яременко Л. А. – завідувач 
лабораторії теорії і методики 
розвитку дитячої обдарованості та 
креативності Інституту розвитку 
дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук 

Ауд. 231 

2. Розвиток 
обдарованості 
дошкільника 
засобами 
інноваційного 
освітнього проекту 
«РОЗКВІТ» 

Чернецька Т. І. – учений секретар 
Національного центру «Мала 
академія наук України», кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Ауд. 231 

3. Використання 
інноваційних 
технологій в 
активізації 
творчого 
потенціалу дитини 

Гальченко В. М. – викладач 
кафедри теорії та історії дошкільної 
педагогіки Інституту розвитку 
дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат 
психологічних наук 
Карабаєва І. І. – старший науковий 
співробітник лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
імені Г. С. Костюка, кандидат 
психологічних наук 
Яценко Т. В. – аспірант Інституту 
психології імені Г. С. Костюка 

Ауд. 231 

4. Ігротехніка в 
роботі з 
обдарованими 
дітьми 

Шуть М. М. – кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
естетичного виховання 
Харківського національного 
педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди 

Ауд. 231 
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Круглі столи 
 

№ Назва Модератори обговорення Місце 
проведення 

1. Виявлення 
дитячої 
обдарованості та 
креативності: 
сучасні підходи, 
методи 
діагностики 

Савенков О. І. – директор Інституту 
педагогіки і психології освіти 
Московського міського педагогічного 
університету, доктор психологічних 
наук, доктор педагогічних наук, 
професор 
Камишин В. В. – директор Інституту 
обдарованої дитини НАПН України, 
кандидат технічних наук 
Яременко Л. А. – завідувач лабораторії 
теорії і методики розвитку дитячої 
обдарованості та креативності 
Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук 

Ауд. 238 

2. Розвиток дитячої 
обдарованості та 
креативності: 
концепції, 
стратегії, 
методики 

Гавриш Н. В. – завідувач кафедри 
дошкільної та початкової освіти 
Луганського національного 
педагогічного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор педагогічних наук, 
професор 
Кузьменко В. У. – доктор психологічних 
наук, професор кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту 
розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 
Загарницька І. І. – директор Інституту 
розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат 
філософських наук, професор 

Ауд. 231 

3. Діяльність 
позашкільних 
освітніх та 
громадських 
організацій як 
центрів розвитку 
та підтримки 
обдарованих 
дітей та молоді 

Биковська О. В. – ректор Інституту 
екології, економіки і права, доктор 
педагогічних наук, професор Інституту 
розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 
Лісовий О. В. – директор Національного 
центру «Мала академія наук України», 
кандидат філософських наук 
Ткачук В. В. – директор Українського 
державного центру позашкільної освіти, 
кандидат філософських наук 

Ауд. 340 
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Пленарне засідання 
10.00          Відкриття семінару: 

 

Андрущенко 
Віктор Петрович 

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-
кореспондент НАН України, академік НАПН 
України, доктор філософських наук, професор 
 

Виступ від Верховної Ради України 
Луцький Максим 
Георгійович 

голова Комітету Верховної Ради України з питань 
науки і освіти, кандидат технічних наук, 
професор 
 

Виступ від Кабінету Міністрів України 
Толстоухов 
Анатолій 
Володимирович 

радник, повноважний представник Прем’єр-
міністра України, академік НАПН України, доктор 
філософських наук, професор 
 

Виступи від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
Суліма Євген 
Миколайович 

перший заступник міністра освіти і науки, молоді 
та спорту України, член-кореспондент НАПН 
України, доктор філософських наук, професор 
 

Єресько Олег 
Вікторович 

директор департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України 
 

Виступи від Національної академії педагогічних наук України 
Кремень Василь 
Григорович 

президент НАПН України, академік НАН України, 
академік НАПН України, доктор філософських 
наук, професор 
 

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

Зязюн Іван 
Андрійович 

директор Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти НАПН України, академік 
НАПН України, доктор філософських наук, 
професор 
 

Виступ від Київської міської державної адміністрації 
Горюнова Віра 
Зіновіївна 

начальник Головного управління освіти і науки 
Київської міської державної адміністрації 
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Доповіді 
Савенков  
Олександр Ілліч 

директор Інституту педагогіки і психології освіти 
Державного освітнього закладу міста Москви 
«Московський міський педагогічний 
університет», доктор психологічних наук, доктор 
педагогічних наук, професор 
 

Диагностика интеллекта как центральная проблема психологии 
детской одаренности 

Загарницька Ірина 
Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук, 
професор 
 

Педагог для обдарованої дитини: завдання і суперечності 
професійної підготовки 

Камишин Володимир 
Вікторович 

директор Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, кандидат технічних наук 
 

Інститут обдарованої дитини: пошук, виявлення, розвиток та 
підтримка обдарованості від дошкільника до студента 

Лісовий Оксен 
Васильович 

директор Національного центру «Мала академія 
наук України», кандидат філософських наук 
 

Інноваційні проекти Малої академії наук України в контексті 
державної підтримки обдарованих дітей 

Терепищий Сергій 
Олександрович  

голова Правління Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Союз обдарованої 
молоді», кандидат філософських наук, доцент 
 

Кембриджський он-лайн проект NRICH як підтримка математично 
обдарованої молоді 

Піроженко Тамара 
Олександрівна 

завідувач лабораторії психології дошкільника 
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України, доктор психологічних наук, професор 
 

Креативність як характеристика дошкільної зрілості дитини 
Кузьменко Віра 
Ульянівна 

доктор психологічних наук, професор кафедри 
теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Своєрідність прояву обдарованості дошкільника 
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Гавриш Наталія 
Василівна 

завідувач кафедри дошкільної та початкової 
освіти Луганського національного педагогічного 
університету імені Т. Шевченка, доктор 
педагогічних наук, професор 
 

Розвиток креативності у дітей і дорослих у пізнавальній діяльності 
Яременко Лілія 
Анатоліївна 

завідувач лабораторії теорії і методики розвитку 
дитячої обдарованості та креативності Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук 
 

Інноваційна діяльність лабораторії теорії і методики розвитку 
дитячої обдарованості та креативності 

Інституту розвитку дитини 
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 Круглий стіл 
ВИЯВЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ: 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ, МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 
 

Модератори обговорення: Савенков Олександр Ілліч – директор 
Інституту педагогіки і психології освіти 
Московського міського педагогічного 
університету, доктор психологічних 
наук, доктор педагогічних наук, 
професор 

 

Камишин Володимир Вікторович – 
директор Інституту обдарованої дитини 
НАПН України, кандидат технічних наук 
 

Яременко Лілія Анатоліївна – завідувач 
лабораторії теорії і методики розвитку 
дитячої обдарованості та креативності 
Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук 
 

Секретар: Колесніченко Марина Яківна – 
асистент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту 
розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

 

Бєльська Наталія Анатоліївна – заступник начальника відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Про співвідношення особистісних і когнітивних чинників у 
структурі обдарованості як функціональної системи 

 

Вінник Наталія Дмитрівна – завідувач відділу моніторингу обдарованості 
дітей та молоді Інституту обдарованої дитини, кандидат психологічних 
наук 

Виявлення дитячої обдарованості учнів молодших класів 
 

Гергель Євгеній – декан педагогічного факультету Кремецького 
обласного гуманітарного педагогічного інституту імені Т. Шевченка, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики 
дошкільної освіти 

Несвідомі детермінанти креативності 
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Єніна Людмила – пошукач Інституту проблем виховання НАПН України, 
завідувач ДНЗ № 303 Дніпровського району м. Києва 

Сутність творчості та обдарованості старших дошкільників 
в музично-театралізованій діяльності 

 

Колесніченко Марина Яківна – асистент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Проблема дитячої обдарованості: теоретичний аспект 
 

Кондратенко Руслана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти Криворізького педагогічного інституту 
Козлова Галина Олександрівна – практичний психолог вищої категорії 
комунального комбінованого ДНЗ № 238 м. Кривий Ріг 

Вивчення прояву креативності старших дошкільників 
 

Листопад Олексій – кандидат педагогічних наук, доцент Державного 
закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» 

Творчі прояви дітей раннього віку 
 

Мисовська Галина – науковий співробітник Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 

Проблема визначення обсягу інформативного навантаження 
обдарованої дитини 

 

Макаренко Світлана – радник дирекції Інституту обдарованої дитини 
НАПН України, кандидат філософських наук 

Визначення порогів обсягів навчальних знань для обдарованої 
дитини 

 

Мацюк Наталія Вячеславівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток соціальної обдарованості у дітей старшого 
дошкільного віку засобами художньо-мовленнєвої діяльності 

 

Науменко Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН і МОНмолодьспорту України 

Інтелектуальна обдарованість дітей раннього віку 
 

Науменко Ульяна – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Обдарована особистість в контексті освітніх пріоритетів 

 

Пархоменко Оксана Олексіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку у процесі 
розв’язання творчих завдань 
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Прокудіна Олена Євгеніївна – завідувач ДНЗ № 30 
Славникова Жанна Олександрівна – практичний психолог ДНЗ № 30 

Виявлення дитячої обдарованості у дітей в умовах 
дошкільного закладу 

 

Рибачек Тетяна Костянтинівна – директор Регіонального центру роботи 
з обдарованими дітьми «Оболонь» Інституту обдарованої дитини НАПН 
України 

Обдарованість дошкільників – новий предмет вивчення 
освітян 

 

Сидельникова Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
Інституту проблем виховання НАПН України 

Особливості розвитку ціннісного самоставлення в дітей 
дошкільного віку 

 

Скубашевська Ольга – завідувач кафедри НПУ імені М. П. Драгоманова, 
доктор філософських наук, професор 

Інновація як різновид творчості дитини: особливості аналізу 
 

Смирнова Полина Викторовна – кандидат психологических наук 
Института педагогики и психологи образования ГБО ВПО МГПУ 

Креативное восприятие пространства старшими 
дошкольниками 

 

Ткачишина Оксана Романівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Психологічний зміст та основні чинники обдарованості  
особистості 

 

Улькіна Тетяна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дослідження особливостей пізнавальних здібностей дітей 
старшого дошкільного віку як перспектива розвитку творчої 
особистості 

 

Чорна Руслана Миколаївна – студентка Інституту екології економіки і 
права НПУ імені М. П. Драгоманова 

Психологічні особливості виявлення дитячої обдарованості 
та креативності 

 

В обговоренні беруть участь 
 

Андреєва Тетяна Гаріївна – методист з дошкільної освіти КЗ 
«Інноваційно-методичний центр» управління освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради 
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Боденко Марина Валеріівна – вчитель-дефектолог ДНЗ № 288 
 

Васько Алла Миколаївна – практичний психолог Прилуцького ДНЗ 
«Дитячий будинок інтернатного типу» 
 

Д’якова Багдана Анатоліівна – вчитель-дефектолог ДНЗ № 288 
 

Євчук Лариса Миколаївна – практичний психолог ДНЗ № 21 «Золота 
рибка» м. Кам'янець-Подільський 
 

Остапко Людмила Олексіївна – викладач Кременчуцького педагогічного 
училища імені А. С. Макаренка 
 

Рекункова Вікторія Валентинівна – вихователь тифлогрупи ДНЗ 
корекційного типу № 36 м. Запоріжжя 
Рудик Валентина Анатоліївна – вихователь-методист вищої категорії 
комунального комбінованого ДНЗ № 101 м. Кривий Ріг 
 

Суятинова Катерина Євгеніївна – асистент кафедри дошкільної освіти 
Криворізького педагогічного інституту державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет» 
 

Угнівенко Антоніна Миколаївна – провідний спеціаліст відділу освіти 
Конотопської міської ради Сумської області 
 

Федоренко Олена Петрівна – вихователь Конотопського ДНЗ № 4 
«Сонечко» 
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Круглий стіл 
РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ: 

КОНЦЕПЦІЇ, СТРАТЕГІЇ, МЕТОДИКИ 
 

Модератори обговорення: Гавриш Наталія Василівна – завідувач 
кафедри дошкільної та початкової освіти 
ЛНПУ імені Т. Шевченка, доктор 
педагогічних наук, професор 
 

Кузьменко Віра Ульянівна – доктор 
психологічних наук, професор кафедри 
теорії та історії дошкільної педагогіки 
Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 
 

Загарницька Ірина Іванівна – директор 
Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат філософських 
наук, професор 
 

Секретар: Поліщук Катерина Миколаївна – асистент 
кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій дошкільної освіти Інституту 
розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

 
 

Андреєва Тамара Титівна – кандидат філософських наук, доцент ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Г. Сковороди» 

Сенсорне виховання дітей раннього віку засобами природи як 
передумова виховання обдарованої дитини 

 

Аринова Марія Сергіївна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток словесної творчості у дітей дошкільного віку 
 

Бакмаєва Світлана Вікторівна – вихователь-методист ДНЗ (ясла-садок) 
комбінованого типу «Віночок»№ 17 м. Бердичів 

Розвиток дитячої креативності засобами зображувальної 
діяльності з використанням методів ТРВЗ/РТУ 

 

Барна Христина Василівна – аспірант кафедри дошкільної та початкової 
освіти ЛНПУ імені Т. Шевченка 

Розвиток словесної творчості старших дошкільників на 
основі літературних творів 
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Богуш Алла Михайлівна – завідувач кафедри теорії і методики 
дошкільної освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, професор 

До проблеми формування креативної особистості дитини 
 

Бойко Ніна Петрівна – завідувач ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 16 «Ялинка» м. Бердичів 

Розвиток дитячої творчості шляхом впровадження в 
практику авторських методичних рекомендацій «Грайлики» 
(на основі методики німецького композитора К. Орфа) 

 

Боковець Ольга Ігорівна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Педагогічні умови розвитку обдарованості дітей дошкільного 
віку 

 

Бондаренко Олена Василівна – вихователь ДНЗ «Золота рибка» 
Технології розвитку інтелектуальних здібностей дітей 
дошкільного віку 

 

Волинчук Алла Богданівна – вихователь-методист ДНЗ № 15 
«Джерельце» м. Кам'янець-Подільський 

Розвиток творчої особистості, обдарованості та 
креативності дошкільників за педагогічною системою 
М. Монтессорі 

 

Волошина Людмила Миколаївна – практичний психолог ЦРД «Калинка» 
м. Волочиськ 

Особливості роботи з обдарованими дітьми 
 

Волощенко Наталія Олександрівна – асистент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Активізація іншомовних знань в ході логіко-математичного 
розвитку дошкільника як засіб впливу на його креативність 

 

Гальченко Вікторія Миколаївна – викладач кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук 

До питання співвідношення понять «творчість», 
«креативність», «обдарованість» 

 

Грицишина Таїсія Іванівна – науковий співробітник відділу діагностики 
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Своєрідність і характер виявлення обдарованості на етапі 
дошкільного дитинства 
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Демешок Юлія Миколаївна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного 
віку засобами українського музично-ігрового фольклору 

 

Зайцева Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету 

Розвиток реконструктивної творчості у дітей дошкільного 
віку 

 

Іржавська Олена Вікторівна – завідувач комунального закладу «ДНЗ 
(ясла-садок) № 74 «Веселка» комбінованого типу Харківської міської ради» 

Використання флеш-карт у роботі з дошкільниками як 
метод стимулювання дитячої творчості 

 

Карпова Светлана Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент 
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
профессионального образования «Одинцовский гуманитарный институт» 

Традиции и новации в развитии детской одаренности 
 

Кивлюк Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Використання комп’ютерних ігор в пізнавально-ігровій 
діяльності дітей старшого дошкільного віку як засобу 
розвитку креативності 

 

Климчук Інна Василівна – вихователь-методист ДНЗ (ясла-садок) 
комбінованого типу № 5 «Вербиченька» м. Бердичів 

Формування творчої особистості дошкільника шляхом 
впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського 

 

Коваль Світлана Олексіївна – вихователь англійської мови ДНЗ № 30 
«Сонечко» м. Кам'янець-Подільський 

Розвиток інтелектуальних та комунікативних здібностей 
дітей під час навчання англійської мови 

 

Ковтун Марина Василівна – студентка Інститут екології економіки і 
права НПУ імені М. П. Драгоманова 

Обдаровані діти та поради щодо їх виховання 
 

Коржук Ольга Сергіївна – асистент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу дитини 
дошкільного віку 
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Котик Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри філології та методики початкової освіти 
Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника 

Методика стимулювання художньо-мовленнєвої творчості 
молодших школярів 

 

Коломієць Олена – кандидат філософських наук, доцент Черкаського 
національного університету імені Б. Хмельницького 

Психологічний супровід обдарованої дитини 
 

Кочубей Наталія Василівна – доктор філософських наук, доцент кафедри 
дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитинство як складний феномен наукового пізнання 
 

Крикун Анастасія Юріївна – старший викладач кафедри методики та 
психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Б. Грінченка 

Психологічні особливості розвитку творчого мислення 
молодшого дошкільника 

 

Кужільна Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Криворізького національного університету 

Обдарованість як конфлікт і синтез етичного та 
естетичного 

 

Линовицька Олеся – керівник Центру міжнародних проектів 
«Євроосвіта», кандидат медичних наук 

Феномен обдарованості у світлі сучасних глобальних проблем 
 

Лисакова Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Сучасні теорії творчого розвитку особистості 
 

Міщик Людмила Іванівна – завідувач кафедри загальної і соціальної 
педагогіки Глухівського національного педагогічного університету імені 
О. Довженка, доктор педагогічних наук, професор 

Соціально-педагогічні умови роботи соціального педагога з 
обдарованими дітьми в загальноосвітніх навчальних 
закладах 

 

Мойдненко Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

Педагогічна підтримка розвитку духовної обдарованості 
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Монченко Олена Леонідівна – практичний психолог ДНЗ № 7 
Розвиток обдарованості в дошкільному віці 

 

Мордоус Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Інтеграція – шлях до розширення можливостей розвитку 
лінгвістичної обдарованості дітей 

 

Московченко Людмила Володимирівна – завідувач ДНЗ (ясла–садок) 
№ 87 Харківської міської ради 

Розвиток дрібної моторики руки – перший крок до розвитку 
творчих здібностей дитини 

 

Осипенко Людмила Евгеньевна – кандидат педагогических наук, 
докторант кафедры психологии образования МГПУ 

Развитие математических способностей одаренных 
младших школьников средствами исследовательской 
деятельности 

 

Павлюк Наталія Володимирівна – вихователь ДНЗ № 9 «Барвистий 
віночок» м. Кам'янець-Подільський 

Розвиток інтелектуальних та комунікативних здібностей 
дітей під час навчання англійської мови 

 

Паніна Вікторія Василівна – аспірант кафедри дошкільної та початкової 
освіти ЛНПУ імені Т. Шевченка 

Формування самостійності у дітей раннього віку як умова 
становлення креативності 

 

Пархоменко Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Актуальні аспекти роботи з обдарованими дітьми 
дошкільного віку 

Поліщук Катерина Миколаївна – асистент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Творчість як результат осмислення дошкільником 
оточуючої дійсності 

 

Радченко Аліна Вікторівна – студентка Прилуцького гуманітарно-
педагогічного коледжу імені І. Я. Франка 

Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку 
засобами художньої літератури 
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Саприкіна Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету 
імені Т. Шевченка 

Зображувально-ігрова діяльність як засіб розвитку уяви 
молодших дошкільників 

 

Скорбенко Світлана Дмитрівна – вихователь–методист ДНЗ (ясла-садок) 
№ 1 Мереф’янської міської ради 

Використання нетрадиційних технологій зображувальної 
діяльності з метою розвитку художніх здібностей 
дошкільників 

 

Скороход Оксана Леонідівна – завідувач ДНЗ (ясла-садок) № 370 
Харківської міської ради 

Розвиток креативності як компонента обдарованості 
 

Сухорукова Галина Вікторівна – завідувач кафедри дитячої творчості 
Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук, професор 

Дитяче експериментування як засіб розвитку творчості в 
образотворчій діяльності  

 

Уваркіна Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри соціальної філософії та філософії освіти Інституту філософії 
освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова 

Феномен обдарованості в контексті соціально-філософської 
парадигми 

 

Токменко Людмила Миколаївна – студентка Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

До питання про аспект розвитку дитячої обдарованості 
 

Шишалова Людмила Іванівна – практичний психолог ДНЗ № 14 «МИР» 
відділу освіти Шахтарської міської ради Донецької області 
Ванічкіна Любов Іванівна – завідувач ДНЗ № 14 «МИР» відділу освіти 
Шахтарської міської ради Донецької області 

Психологічний супровід раннього розвитку здібностей: 
проблеми та перспективи 

 

Шиян Игорь Богданович – заведующий лабораторией развития ребенка 
Московского городского педагогического университета, кандидат 
психологических наук 

Развитие способности к построению пространства 
возможностей у старших дошкольников 

 

Шиян Ольга Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 
Московского городского педагогического университета 

Диалектическая задача для дошкольников 
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Шкурдода Наталія Василівна – вихователь-методист Конотопського ДНЗ 
№ 4 «Сонечко» 

Пошуково-дослідницька діяльність в дитячому дошкільному 
закладі 

 

Якименко Людмила Юріївна – старший науковий співробітник 
лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН 
України 

Міжособистісні відносини в дитячому колективі 
 

Ярчук Геннадій – кандидат філософських наук, доцент кафедри фізичного 
виховання і спорту Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Екологізація педагогічного супроводу обдарованої дитини 
 

Яценко Тетяна Володимирівна – аспірант Інституту психології імені 
Г. С. Костюка 

Використання педагогічної пісочниці в розвитку творчого 
потенціалу обдарованих дошкільників 

 

В обговоренні беруть участь: 
 

Ганушевська Надія Ярославівна – вихователь-методист ДНЗ № 2 
«Дударик» Коломийської міської ради 
 

Корж Тетяна Михайлівна – методист навчально-методичного кабінету 
дошкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів 
 

Панфілова Марія Вікторівна – вихователь ДНЗ № 130 м. Запоріжжя 
 

Слюсар Наталія Іванівна – вихователь-методист ДНЗ № 15 «Гуцулочка» 
виконкому Івано-Франківської міської ради 
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Круглий стіл 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТА ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ 
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

 
Модератори обговорення: Биковська Олена Володимирівна – 

ректор Інституту екології, економіки і 
права, доктор педагогічних наук, 
професор Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Лісовий Оксен Васильович – директор 
Національного центру «Мала академія 
наук України», кандидат філософських 
наук 
 

Ткачук Віталій Володимирович – 
директор Українського державного 
центру позашкільної освіти, кандидат 
філософських наук 
 

Секретар: Коржук Ольга Сергіївна – асистент 
кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Акопян Валерій Григорович – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри управління та євроінтеграції Інституту соціології, психології та 
управління НПУ імені М. П. Драгоманова 

Життєтворчість обдарованої особистості в умовах 
суспільних трансформацій 

 

Андрушкевич Фабіан – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Розвиток обдарованості особистості: досвід Польщі 

 

Андрущенко Тетяна – завідувач кафедри етики та естетики НПУ імені 
М. П. Драгоманова, доктор філософських наук 

Становлення особистості обдарованої дитини в епоху 
глобалізації та інформаційної революції 

 

Бадіца Марина Володимирівна – асистент Криворізького педагогічного 
інституту державного вищого навчального закладу Криворізького 
національного університету 

Стратегія педагогічної підтримки творчого становлення 
майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу 
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Биковська Олена Володимирівна – ректор Інститут екології економіки і 
права НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор 

Особливості розвитку дитячої обдарованості і креативності 
у позашкільній освіті 

 

Білогур Влада – проректор з виховної роботи Дніпропетровського 
державного інституту фізичної культури та спорту, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Обдарована студентська молодь: особливості професійної 
підготовки 

 

Богданова Наталія – кандидат філософських наук, доцент кафедри 
загально інженерних дисциплін Української інженерно-педагогічної 
академії 

Розвиток обдарованої дитини у загальноосвітній школі 
 

Бойченко Тетяна – проректор з наукової роботи Університету 
менеджменту освіти НАПН України 

Формування здоров’язбережувальної компетентності як 
умова розвитку обдарованості особистості 

 

Бойчук Микола – здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова 
Місце основних інститутів демократії у державній 
підтримці обдарованої особистості 

 

Вільчинська Наталія Юріївна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 
Модернізація освітніх систем Європейського Союзу: шлях 
впровадження інновацій 

 

Вознюк Лідія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

Розвиток педагогічної творчості вчителя в умовах 
інноваційних освітніх закладах 

 

Гамерська Ірина Іванівна – аспірант Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені І. Франка 

Обдарована дитина як пріоритет європейської освіти 
 

Гарбар Галина – докторант НПУ імені М. П. Драгоманова 
Дитячий туризм як чинник гармонійного розвитку 
обдарованої дитини 

 

Денисенкова Наталия Сергеевна – кандидат психологических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка 
Московского городского педагогического университета 

Социально-психологические характеристики семьи 
одаренного ребенка 
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Кононко Олена Леонтіївна – завідувач кафедрою соціальної педагогіки 
та соціальної роботи НДУ імені М. Гоголя, доктор психологічних наук, 
професор 

Соціальна креативність особистості та її розвиток у 
позашкільному закладі 

 

Кот Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Творчий розвиток студентів при вивченні курсу «Технології 
формування екологічної культури дошкільників» 

 

Левінець Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти 
Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Потенціал рухливих ігор у формуванні творчої спрямованості 
особистості 

 

Луценко Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Підготовка майбутнього вихователя до розвитку 
креативності дітей у комунікативно-мовленнєвій діяльності 

 

Марків Олександра – викладач НПУ імені М. П. Драгоманова  
Соціально-психологічне здоров’я обдарованої дитини 

 

Мельничук Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка 

Педагогічний супровід розвитку професійної обдарованості 
студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 

 

Москалик Ельвіна Анатоліївна – аспірант кафедри менеджменту та 
інноваційних технології дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості сімейного виховання обдарованої дитини 
 

Назаренко Юлія Анатоліївна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 
Інновації у викладанні предметів духовно-морального 
спрямування 

 

Олійник Олена Михайлівна – асистент Кам’янець – Подільського 
національного університету імені І. Огієнка 

Психолого–педагогічна підтримка індивідуальних 
особливостей, творчих здібностей та обдарованості дитини 
у процесі театралізованої діяльності 
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Панчук Наталія – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 
Ціннісний контекст становлення обдарованої молоді 

 

Пінчук Євген Анатолійович – провідний науковий співробітник 
Інституту вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, 
професор 

Індивідуально-творча орієнтація педагогічної діяльності у 
навчанні інтелектуально обдарованих дітей 

 

Погодина Светлана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент 
обще институтской кафедры Института педагогики и психологи 
образования ГБО ВПО МГПУ 

Онтология детского изобразительного творчества 
 

Покась Віталій Петрович – директор Інституту природничо-географічної 
освіти та екології НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних 
наук, професор 

Розвиток обдарованої дитини в умовах інтернатної освіти 
 

Порало Іван Володимирович – аспірант Інституту вищої освіти НАПН 
України 

Проблема організації освітньо-інформаційного простору 
експоненційного розвитку обдарованої дитини 

 

Постова Катерина Григорівна – науковий співробітник відділу 
підтримки обдарованості та міжнародної співпраці Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 

Підтримка пізнавальної активності в дошкільному віці як 
передумова розвитку дослідницьких здібностей 

 

Пригара Людмила Миколаївна – директор комунальної установи «Ясла-
садок «Райдуга» м. Харцизьк Донецької області 
Хомич Ірина Іванівна – вихователь-методист комунальної установи 
«Ясла-садок «Райдуга» м. Харцизьк Донецької області 
Купцова Любов Миколаївна – соціальний педагог комунальної установи 
«Ясла-садок «Райдуга» м. Харцизьк Донецької області 

Сучасні підходи в роботі з обдарованою дитиною в 
дошкільному навчальному закладі 

 

Сіпко Кирило Володимирович – молодший науковий співробітник 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Освіта в області природничих та математичних дисциплін, 
що базується на допитливості. Досвід міжнародних проектів 
«La main a la pate» та «Fibonacci» 
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Січко Тетяна Йосипівна – викладач Барського гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені М. С. Грушевського 

Засвоєння засобів художнього експериментування у 
професійній підготовці вихователя як умова розвитку 
креативності дошкільника 

 

Солодій Іван – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Підготовка управлінських кадрів для системи державно-
громадського управління освітою 

Стеценко Катерина Володимирівна – аспірант НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Реформи філософських підвалин освіти Великої Британії 
 

Сушицька Катерина Сергіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Формування знань про систему оцінювання креативності 
дітей дошкільного віку у вихователів ДНЗ 

 

Ткачук Віталій Володимирович – директор Українського державного 
центру позашкільної освіти, кандидат філософських наук 

Розвиток обдарованості та креативності дошкільнят 
засобами позашкільної освіти 

 

Хілько Ю. В. – аспірант Інституту педагогіки НАПН України 
Дошкільне виховання в чартерній школі для обдарованих 
дітей «Вестмаунт» (Канада, провінція Альберта) 

 

Холод Ірина Василівна – аспірант лабораторії педагогічної 
компаративістики Уманського державного педагогічного університету 
імені П. Тичини 

Кембриджський он-лайн проект NRICH як підтримка 
математично обдарованої молоді 

 

Школак Анна – доктор педагогічних наук педагогічного університету 
імені Комісії народної освіти в Кракові 

Внешняя действительность – детерминанта 
профессиональных преображений компетенции учителя 
начальных классов 

 

Шпак Тамара Володимирівна – вихователь ДНЗ (ясла-садок) 
комбінованого типу «Золота рибка» № 22 м. Бердичів 

Розвиток дитячої креативності дітей з порушенням зору 
засобами гуртка «Чарівні пальчики» 

 

В обговоренні беруть участь 
 

Валлер Наталія Анатоліївна – вихователь-методист ДНЗ №144 
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Ведмідська Наталія Григорівна – соціальний педагог Прилуцького ДНЗ 
«Дитячий будинок інтернатного типу» 
 

Гузь Ольга Миколаївна – вихователь-методист ДНЗ № 590 
 

Дейдиш Лариса Анатоліївна – методист Українського державного центру 
позашкільної освіти 
 

Малага Ірина Анатоліївна – завідувач ДНЗ № 4 «Казка» 
 

Педоренко Олена Василівна – методист Українського державного центру 
позашкільної освіти 
 

Петренко Світлана Володимирівна – учитель комп’ютерно-ігрового 
класу Прилуцького ДНЗ «Дитячий будинок інтернатного типу» 
 

Сакаєва Галина Миколаївна – вихователь ДHЗ № 599 м. Київ 
 

Самойленко Галина Миколаївна – вихователь-методист ДНЗ№ 52 
 

Тюльнєва Оксана Василівна – викладач англійської мови 
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Відповідальний секретар – к. п. н. Луценко І. О. 

Комп’ютерна верстка – Олексієнко А. І. 
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Контакти: 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Адреса: 01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9 

тел./факс: (044) 234 11 08    web: www.npu.edu.ua 

 

Інститут розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Адреса: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 47 

тел./факс: (044) 463 92 10    web: www.ird.npu.edu.ua 

 

Національний центр «Мала академія наук України» 

Адреса: 01001, Київ, вул. Еспланадна, 20 web: www.man.gov.ua 

тел./факс: (044) 289 82 11    e-mail: man@man.gov.ua 

 

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

Адреса: 03190, Київ, вул. Салютна, 11-а 

тел. (044) 422-55-11, факс (044)400-98-69 

е-mail: iod@iod.gov.ua  

 

Український державний центр позашкільної освіти 

Адреса: 01021, Київ, Кловський узвіз, 8 

тел./факс: (044) 253 75 25, 253 95 86 

е-mail: ukrc@i.ua  

 

Інститут екології, економіки і права 

Адреса: 01054, Київ, вул. Тургенівська, 11 

тел./факс: (044) 468 07 63, 068 201 39 08 

web: www.ieep.org.ua 

e-mail: ieep@ukr.net 

http://www.npu.edu.ua/
http://www.ird.npu.edu.ua/
http://www.man.gov.ua/
mailto:man@man.gov.ua
mailto:iod@iod.gov.ua
mailto:ukrc@i.ua
http://www.ieep.org.ua/
mailto:ieep@ukr.net

