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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку
українського суспільства; громадянськості й суб’єктності особистості;
виховання громадян України.
НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
 Філософські імперативи розвитку українського суспільства;
 Історичний наратив як тренд національної безпеки;
 Громадянськість і обдарованість особистості як потенціал успіху держави.
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Науковці Національної академії наук України та галузевих академій;
викладачі закладів вищої освіти; керівники та представники обласних і районних
управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; представники адміністрації,
учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків
закладів загальної середньої освіти та позашкільних освітніх закладів; працівники
дошкільних закладів освіти і центрів раннього розвитку дитини; студенти та
аспіранти ЗВО, представники бізнес-структур, усі зацікавлені особи.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Науковий комітет конференції:
Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік
НАН України, академік НАПН України, президент Національної академії
педагогічних наук України;
Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік НАПН
України, академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України;
Слюсаревський Микола Миколайович, кандидат психологічних наук, членкореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної і політичної
психології НАПН України;
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту
обдарованої дитини НАПН України;
Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального
розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України,
головний редактор газети «Освіта і суспільство».
Організаційний комітет конференції:
Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник
директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України;
Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач
відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту
обдарованої дитини НАПН України;
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Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного відділу
Інституту обдарованої дитини НАПН України;
Дащенко Ростислав Володимирович, учитель інформатики Спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
На платформі Zoom за посиланням: https:us02web.zoom.us
Ідентифікатори конференції:
31 березня – 821 6520 4900; 1 квітня – 867 5896 3118
Код доступу: 1
ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
31 березня 2021 р. (середа)
1400–1410

Онлайн-реєстрація учасників конференції

1410–1500

Відкриття конференції. Мотиваційні промови

1500–1900

Пленарне засідання. Частина І
1 квітня 2021 р. (четвер)

1400–1410

Онлайн-реєстрація учасників конференції

1410–1900

Пленарне засідання. Частина ІІ
2 квітня 2021 р. (п’ятниця)

1000–1800
1800

Продовження роботи конференції.
Робота секцій 1–3
Підбиття підсумків роботи конференції
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Мотиваційні промови

до 15 хвилин

Доповіді на пленарному засіданні

до 20 хвилин

Виступи учасників

до 10 хвилин

Привітання, повідомлення, репліки

до 5 хвилин
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
31 березня 2021 року (день перший)
1400–1410 ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Модератор конференції – Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу
інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої
дитини НАПН України, головний редактор газети «Освіта і суспільство»;
ІТ-модератор конференції – Дащенко Ростислав Володимирович, учитель
інформатики Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–
ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області;
Модератор за кадром – Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науковоорганізаційного відділу Інституту обдарованої дитини НАПН України.
1410 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
1410–1500 Мотиваційні та вітальні промови
Кінах Анатолій Кирилович, президент Всеукраїнської громадської організації
«Український союз промисловців і підприємців»
Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор,
академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного
центру «Мала академія наук України»
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту
обдарованої дитини НАПН України
Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального
розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України,
головний редактор газети «Освіта і суспільство»
1500–1900 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. Частина І
Національна ідея і єдність нації: феномен тотожності
Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор,
академік НАН України, академік НАПН України, президент Національної
академії педагогічних наук України
Історична пам’ять як фактор консолідації українського суспільства
Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік
НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України
Організаційно-економічні аспекти підтримки обдарованої молоді
Пономаренко Володимир Степанович, доктор економічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця
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Символічні преференції українського суспільства як підґрунтя його
морально-психологічної єдності
Слюсаревський Микола Миколайович, кандидат психологічних наук,
член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України
Політизація історії та історизація політики у світлі консолідації нації
Ткаченко Василь Миколайович, головний науковий співробітник
Інституту всесвітньої історії НАН України, член-кореспондент НАПН
України
Методологічні принципи дослідження історичної пам’яті: вчора і нині
Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, членкореспондент НАПН України, професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософськометодологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту
обдарованої дитини НАПН України
Просторово-часові орієнтири сучасного українського наративу: Україна на
ментальній карті Європи
Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, членкореспондент НАПН України, завідувач відділом української
історіографії Інституту історії України НАН України
Світоглядна суб’єктність і консолідація України в координатах
філософської антропології: від соціоцентризму до людиноцентризму
Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний
науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України
Український метанаратив і глобальна історія: нова модель пізнання
Колесник Ірина Іванівна, доктор історичних наук, професор, академік
Української академії історичних наук, провідний науковий співробітник
відділу української історіографії Інституту історії України НАН України
Концепт «Український світ» як сенсово-змістовна умова єдності та
порозуміння в сучасній Україні: релігійний вимір
Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Горкуша Оксана Василівна, кандидат філософських наук, старший
науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України
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Політичні еліти в Україні – загроза для держави і виклик для суспільства:
аналіз дискурсів
Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор,
завідувач відділу соціально-політичної історії Інституту політичних та
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Місія освіти в розвитку громадянського суспільства: вибір парадигми
Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор,
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Дезінформація як проблема національної безпеки: виклики сьогодення
Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, головний
науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Образ майбутнього України на основі цінностей представників різних
етнокультурних груп
Яремчук Оксана Василівна, доктор психологічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України
Шусть Василь Володимирович, кандидат педагогічних наук доцент
Таврійського Національного університету імені Володимира Вернадського
Поетичне слово етнічних спільнот регіонів у перекладах державною мовою
як фактор єднання українського суспільства
Шевчук Тетяна Станіславівна, доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової
літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Розвиток соціального інтересу як умова формування громадянськості
особистості
Сидоркіна Марина Юріївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник Інституту соціальної і політичної психології НАПН
України
Освіта як основний чинник формування соціальної згуртованості
суспільства
Терстуях Світлана Іванівна, директор КЗ «Мангушський ЗЗСО І–
ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району
Донецької області, голова Мангушського селищного товариства греків
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1 квітня 2021 року (день другий)

1400–1410 ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1410–1800 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. Частина ІІ
Формування життєствердного національного образу світу обдарованої
особистості
Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, академік
НАПН України, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої
освіти Інституту педагогіки НАПН України
Михайло Грушевський: «Шевченко не розділяє, а єднає»
Мельниченко Володимир Юхимович, доктор історичних наук, академік
НАПН України, почесний академік НАМН України, лауреат Національної
премії України імені Тараса Шевченка
Чи став інформаційний простір безпечнішим під час вимушеної
дистанційної освіти: результати медіапсихологічних досліджень
Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, членкореспондент НАПН України, заступник директора Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України
Інтеграція творчості Г. Г. Ващенка у світовий науковий та освітянський
простір
Бойко Алла Микитівна, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України
Національна безпека в контексті історико-педагогічних інноваційних
хвиль (інтерпретація за Й. Шумпетером)
Джус Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника
Виховання громадянина-патріота як нагальна проблема українського
суспільства
Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту
імені проф. Є. Пєтухова Херсонського державного університету
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Філософські імперативи людиномірності та цифровізації в аспекті
стратегічного розвитку освітньої політики України
Семенова Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор, директор
навчально-наукового центру «Педагогічна майстерність викладача вищої
школи» Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку
м. Одеса
Деінституціалізація та інклюзія: імперативи та суперечності
Колупаєва Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу
інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології
імені М. Ярмаченка НАПН України
Державна мова як засіб ідентифікації мовця з українським народом
Кузнецова Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, перший
проректор Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка
Історичні та територіальні контексти психологічного благополуччя
української молоді
Коробанова Ольга Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових
відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Підвищення професійної компетентності педагогів як умова розвитку
їхньої суб’єктності (на прикладі мережної академії CISCO)
Шорохова Олександра Анатоліївна, методист Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області
Особливості формування громадянськості здобувачів освіти закладів ЗП(ПТ)О
Скомороха Наталія Петрівна, заступник директора з НВР ДПТНЗ
«Шосткинське вище професійне училище»
Довіра, співпраця та натхнення на уроках історії в контексті технології
розвитку критичного мислення учнів
Гонтар Дмитро Анатолійович, учитель історії, правознавства та
громадянської освіти Криворізького навчально-виховного комплексу
№ 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування»
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2 квітня 2021 року (день третій)
1000–1800 РОБОТА СЕКЦІЙ 1–3
СЕКЦІЯ 1

«Філософські імперативи розвитку українського суспільства»

Керівник секції:
Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, членкореспондент НАПН України, професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-методологічних проблем
інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України
Краса відносин в українському суспільстві як основа єдності
Крилова Світлана Анатоліївна, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри культурології та філософської антропології
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Віцепрезидент Асоціації філософського мистецтва
Роль англомовної освіти в процесі формування європейської ідентичності
українських студентів
Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, професор
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Імператив філософії фундаментальних знань: ентропійні процеси та
квантові кореляції
Лісовський Петро Миколайович, доктор філософських наук, професор,
професор кафедри міжнародного права та міжнародних і політичних
відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Світ цифри та «цифро-суб’єкта» як проблема нової наукової картини світу
Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна, доктор філософських наук, професор
кафедри мистецтвознавства і загальногуманітарних дисциплін Міжнародного
гуманітарного університету
Патріот України в аксіології філософії гуманізму та демократії: аспект
єдності українського суспільства
Іщенко Микола Павлович, доктор філософських наук, професор, професор
кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Антропософський підхід до розвитку суб’єктності особистості
Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних
дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
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Духовно-моральні аспекти єдності українського суспільства
Огірко Олег Васильович, доктор філософії, доцент, доцент кафедри
філософії та педагогіки Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Особистість і суспільство у безпековому вимірі
Піддячий Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент Міжнародної Слов’янської Академії освіти імені Яна Амоса
Коменського, головний науковий співробітник відділу профільного навчання
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Формування профільної компетентності майбутніх педагогів професійного
навчання в умовах комплексної диджиталізації суспільства
Локшин Віктор Соломонович, доктор педагогічних наук, викладач
кафедри психолого-педагогічних дисциплін Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка
Сутність феномену національної безпеки: виклики в епоху глобалізації
Брусєнцева Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший
викладач Навчально-наукового інституту менеджменту та психології
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Громадянськість та обдарованість особистості потенціал держави
Огірко Ігор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української
академії друкарства
Психомірність соціальної реальності в освітньому аспекті з позиції
соціальної філософії та психосинергетики
Козобродова Діна Михайлівна, кандидат філософських наук,
Консультаційний центр «Альфалогія», м. Київ
Організація взаємодії органів влади, органів місцевого самоврядування
і громадськості як основа стабільності регіону та потенціал успіху держави
Марусіна Лариса Миколаївна, доктор філософії з публічного управління
та адміністрування, провідний спеціаліст Відділу з питань забезпечення
взаємодії з органами місцевого самоврядування Золотоніської РДА
Черкаської області
Концепт «хаотизації психомірності соціальної реальності» як вираження
соціально-філософської проблематики ХХІ століття
Селіверстова Ганна Сергіївна, аспірант Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
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Екологічна грамотність і обдарованість особистості як потенціал успіху
держави
Гринюк Оксана Сергіївна, науковий співробітник відділу інтеграції змісту
загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України
Педенко Валентина Павлівна, молодший науковий співробітник відділу
інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН
України
Інформаційні засади розвитку інноваційного потенціалу сучасної
обдарованої молоді
Босак Володимир Ігорович, асистент кафедри фінансів Національного
університету «Львівська політехніка»
Босак Лариса Олексіївна, учитель математики СЗШ № 3 м. Трускавець
Детермінізм та свобода волі: філософсько-етнічні виміри вибору
Жбанов Максим Олегович, вихованець відділення філософії та
суспільствознавства КПМЗ «Київська Мала академія наук учнівської
молоді», вихованець Центру творчості «Шевченківець» м. Київ
Тищенко Микита Сергійович, керівник секції МАН Центру творчості
«Шевченківець» м. Київ
Страждання в житті сучасної людини: філософське тлумачення
Кравченко Анастасія Віталіївна, вихованка відділення філософії та
суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»,
студентка І курсу Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі м. Київ
Кот Тетяна Юріївна, завідувач відділення філософії та суспільствознавства
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»
Фінансова грамотність як складова успішного життя
Маринченко Наталія Анатоліївна, викладач фінансових дисциплін
Глухівського агротехнічного інституту Сумського національного
аграрного університету
Globalization Processes in the World and Subjectivity of the Individual
Яцентюк Ярослава Едуардівна, студентка Київського національного
торгово-економічного університету
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СЕКЦІЯ 2

«Історичний наратив як тренд національної безпеки»
Керівник секції:
Мадзігон Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік
НАПН України, головний науковий співробітник відділу інноваційних
технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України
Нова історія освіти України: від національної самоідентифікації до
глобальних історичних наративів
Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, директор Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Аналіз глобальної історичної траєкторії українського народу в контексті
викликів сьогодення
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та
початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка
Історія педагогічної науки сучасної України в особах: академік
Олександра Савченко
Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освіти
Інституту педагогіки НАПН України
Розвиток мережі дитячих закладів освіти в Україні (1900–1918 рр.)
Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Педагогічна періодика у розвитку науково-освітнього потенціалу нації:
(до 100-річчя журналу «Рідна школа»)
Пугач Анжеліна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри професійної освіти у сфері технологій та дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну, головний
редактор журналу «Рідна школа»
Патріотизм та патріотичне виховання як об’єкт науково-педагогічних
досліджень
Пахотіна Тетяна Григорівна, аспірант кафедри педагогіки Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка м. Суми
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Художні ЗВО в системі вищої освіти КНР
Пей Чжиюн, аспірант третього року навчання кафедри загальної
педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Пошук інноваційних рішень в організації компонентів освітнього процесу
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Любивий Володимир Анатолійович, завідувач кафедри допрофесійної
військової підготовки КЗ Сумської обласної ради «Глухівський ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою»
Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України
Курлянчик Ольга Володимирівна, викладач суспільних дисциплін
Дніпрорудненського
індустріального
коледжу,
м. Дніпрорудне
Василівського району Запорізької області
Окремі історичні та політичні особливості українського соціокультурного
феномена
Єні Олександр Сергійович, практичний психолог Спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області
Виховання громадянськості учнів засобами козацької педагогіки
Конівченко Наталя Олександрівна, педагог-організатор КЗ «Гімназія зі
структурним підрозділом початкової школи № 58 Маріупольської міської
ради Донецької області»
Аксіологічний феномен української вишиванки як генетичного коду
національної культури
Панасюк Олена Олександрівна, вчитель історії та правознавства
Криворізької гімназії № 18 Криворізької міської ради
До питання формування історичної пам’яті та національної свідомості в
учнів: сучасний аспект
Тремтій Світлана Петрівна, вчитель історії спеціалізованої школи
І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 269 м. Київ
Доля колгоспу імені Ворошилова у селі Чміль
Борисюк Ольга Іванівна, учитель історії Комунальна установа «ЗЗСО
Ємільчинська гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської
області»
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Розвиток сімейних форм виховання дітей у дитячих будинках сімейного типу
Кошеленко Іванна Єгорівна, вихованка відділення філософії та
суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської
молоді», учениця 10-го класу Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням іноземних мов № 220 м. Києва
Кот Тетяна Юріївна, завідувач відділення філософії та суспільствознавства
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»
СЕКЦІЯ 3

«Громадянськість і обдарованість особистості
як потенціал успіху держави»
Керівник секції:
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту
обдарованої дитини НАПН України
Життєствердний образ світу особистості як умова її обдарованості
Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний
член НАПН України, завідувач відділу інтеграції змісту загальної
середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України
Гуз Костянтин Жоржович, доктор педагогічних наук, провідний
науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту
педагогіки НАПН України
Ільченко Олексій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України
Громадянська позиція викладача ЗВО: змістовий аспект
Мачинська Наталія Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка
Англомовні висловлення у процесі вивчення іноземної мови обдарованими
дітьми
Зварич Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного
торговельно-економічного університету
Стратегічний потенціал технологізації для трансформації освіти дітей з
особливими освітніми потребами
Таранченко Оксана Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН України
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Розвиток творчої обдарованості студентів у процесі професійної підготовки
Кузьменко Віра Ульянiвна, доктор психологічних наук, професор кафедри
теоретичної та консультативної психології факультету психології
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Гальченко Вікторія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти факультету
педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова
Теоретико-методологічні основи навчання провідництва майбутніх
менеджерів освіти
Шумілова Ірина Федорівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного
педагогічного університету
Самореалізація обдарованої особистості як фактор суспільного розвитку
Остапчук Олена Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного
університету
Інклюзивна освіта: суспільно-педагогічний аспект
Гончаренко Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник, завідувач кафедри дошкільної та
початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка
Громадянське становлення юного науковця у гуртках ІваноФранківського обласного відділення МАН України
Дерев’янко Надія Павлівна, кандидат педагогічних наук, директор ІваноФранківського обласного відділення МАН України
Авторська теорія виявлення майбутніх геніїв у процесі вирішення
арифметичних завдань на переливання: віднімання і додавання
Звірик Олексій Павлович, кандидат психологічних наук, голова Міжнародної
дитячої громадської організації «Асоціація повітряних зміїв» м. Херсон
Новітні засади до формування індивідуальної освітньої траєкторії дитини
з ОПП
Коваль-Бардаш Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук,
провідний науковий співробітник відділу інклюзивного навчання
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН
України
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Нова українська школа: практика виховання громадянськості
Прокопів Людмила Ярославівна, кандидат психологічних наук, завідувач
навчально-виробничої практики Коломийського педагогічного фахового
коледжу Івано-Франківської обласної ради
Дослідницький потенціал змісту екологічної підготовки дошкільників
Партола Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук доцент, доцент
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Старікова Людмила Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Сутність та значення міжпредметних зв’язків у навчанні
Ван Янься, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Формування громадянської компетентності та соціальної відповідальності
учнів в освітньому процесі
Виповська Людмила Олександрівна, заступник директора ОЗ «Пирятинська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6» Пирятинської міської ради
Полтавської області
Деякі аспекти виховання громадянськості особистості на заняттях у
шкільній майстерні
Баранова Ірина Антонівна, учитель трудового навчання Розівського
ОЗЗСО І–ІІІ ступенів Розівської селищної ради Запорізької області
Муратова Тетяна Анатоліївна, музичний керівник КЗДО комбінованого
типу Ясла-садок № 163 «Квіточка» Маріупольської міської ради Донецької
області
Самоефективність як головна умова самореалізації обдарованої особистості
Бєлікова Юлія Юріївна, учитель української мови та літератури КЗ
«Степнянська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Слобожанської
селищної ради»
Формування громадянської компетентності молодших школярів в
освітньому процесі науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»
Венгер Алла Олексіївна, учитель початкових класів Миколаївської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 44 Миколаївської міської ради
Миколаївської області
Дослідження проблем обдарованості в умовах сучасної школи
Коваленко Юлія Миколаївна, учитель Кагарлицької ЗОШ І–ІІІ ступенів
№ 2 імені В. П. Дашенка
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Національно-патріотичне виховання учнів як важлива складова змісту
роботи НУШ
Войтенко Олена Олександрівна, учитель початкових класів Лиманського
НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад № 1» Лиманської міської ради Донецької області
Використання ігрових форм на уроках біології
Гавриленко Тетяна Іванівна, вчитель біології та хімії ОЗ «Пирятинська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6» Пирятинської міської ради
Полтавської області
Розвиток уяви та творчого потенціалу в обдарованих дітей під час
освітнього процесу
Козенко Алла Анатоліївна, учитель початкових класів Вишнівської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1
Профільна позашкільна освіта як основа успішної соціальної адаптації
обдарованої особистості
Нестерук-Володимирець Ольга Володимирівна, практичний психолог
Рівненського міського Палацу дітей та молоді
Громадянське виховання обдарованої особистості як запорука успіху
держави
Пінчук Вікторія Олексіївна, учитель історії Школи І–ІІІ ступенів № 218
Деснянського району м. Київ
Соціально-психологічний супровід обдарованих дітей з особливими
освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
Полицяк Наталія Іванівна, завідувач кабінету редакційно-видавничої
діяльності Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти
Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини
Русінова Олена Юріївна, учитель початкових класів Білозерської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 18 Білозерської міської ради
Information Technologies іn the Process of Distance Learning Education
Панасенко Данило Віталійович, студент Київського національного
торговельно-економічного університету
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Алфавітний перелік учасників конференції
1. Garret Bodome, президент BZ Consulting Company
2. Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач
відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту
обдарованої дитини НАПН України
3. Баранова Ірина Антонівна, учитель трудового навчання Розівського
ОЗЗСО І–ІІІ ступенів Розівської селищної ради Запорізької області
4. Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, головний
науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса НАН України
5. Беник Ольга Никифорівна, учитель історії Білоцерківського НВО «Ліцей –
Мала академія наук»
6. Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
7. Бєлікова Юлія Юріївна, учитель української мови та літератури КЗ
«Степнянська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Слобожанської
селищної ради»
8. Бойко Алла Микитівна, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України
9. Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор,
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
10. Борисюк Ольга Іванівна, учитель історії Комунальна установа «ЗЗСО
Ємільчинська гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської
області»
11. Босак Володимир Ігорович, асистент кафедри фінансів Національного
університету «Львівська політехніка»
12. Босак Лариса Олексіївна, учитель математики СЗШ № 3 м. Трускавець
13. Брусєнцева Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший
викладач Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» НАПН України
14. Буканiна Ольга Вiкторiвна, учитель математики, КЗ СЗШ № 34 м.
Кам’янське
15. Буканіна Юлія Сергіївна, учитель КЗ СЗШ № 34 м. Кам’янське
Дніпропетровської області
16. Бурдельна Євгенія Андріївна, аспірант Інституту обдарованої дитини
НАПН України, практичний психолог Ліцею податкової та рекламної
справи № 21 м. Київ
17. Ван Янься, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
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18. Венгер Алла Олексіївна, учитель початкових класів Миколаївської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 44 Миколаївської міської ради
Миколаївської області
19. Виповська Людмила Олександрівна, заступник директора ОЗ «Пирятинська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6» Пирятинської міської ради
Полтавської області
20. Вишневська Світлана Андріївна, учитель історії Чернівецької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 8
21. Водяннікова Вікторія В’ячеславівна, учитель початкових класів КЗ
«Мангушський ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради
Маріупольського району Донецької області
22. Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій
освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка
23. Войтенко Олена Олександрівна, учитель початкових класів Лиманського
НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
№ 1» Лиманської міської ради Донецької області
24. Волвенко Наталія Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет» м. Бахмут
25. Гавриленко Тетяна Іванівна, вчитель біології та хімії ОЗ «Пирятинська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6» Пирятинської міської ради
Полтавської області
26. Гайлюс Олена Миколаївна, учитель КЗ «Мангушський ЗЗСО І–ІІІ ступенів
№ 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району Донецької
області
27. Гальченко Вікторія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти факультету
педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова
28. Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор
Інституту обдарованої дитини НАПН України
29. Гладун Наталія Павлівна, методист відділу науково-дослідницької роботи
з обдарованою молоддю «Мала академія наук» Хмельницького обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді
30. Гонтар Дмитро Анатолійович, учитель історії, правознавства та
громадянської освіти Криворізького навчально-виховного комплексу № 129
«Гімназія-ліцей академічного спрямування»
31. Гончаренко Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник, завідувач кафедри дошкільної та
початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка
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32. Горкуша Оксана Василівна, кандидат філософських наук, старший
науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені
Г. С. Сковороди НАН України
33. Гринюк Оксана Сергіївна, науковий співробітник відділу інтеграції змісту
загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України
34. Гуз Костянтин Жоржович, доктор педагогічних наук, провідний науковий
співробітник, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН
України
35. Гуменюк Олена Віталіївна, методист Донецького обласного екологонатуралістичного центру
36. Гутник Наталя Федорівна, учитель мови та літератури Ярославського
ЗЗСО І–ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської області
37. Дакал Тетяна Олексіївна, учитель історії Яхнівського НВК «ЗЗСО І–
ІІ ступенів – ЗДО»
38. Даценко Віталій Віталійович, учитель історії, правознавства, класний
керівник 7-Б класу Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 196
Святошинського району міста Києва
39. Дащенко Ростислав Володимирович, учитель інформатики Спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області
40. Дерев’янко Надія Павлівна, кандидат педагогічних наук, директор ІваноФранківського обласного відділення МАН України
41. Джус Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника
42. Дишлова Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий
співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
43. Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освіти
Інституту педагогіки НАПН України
44. Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук,
професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент
Національного центру «Мала академія наук України»
45. Домбровська Наталія Михайлівна, учитель початкових класів
Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізована мистецька школа імені І. Герети
46. Драченко Людмила Михайлівна, методист КПНЗ «Центр дитячої та
юнацької творчості “Сонях” Криворізької міської ради»
47. Дука Аліна Василівна, заступник директора з НВР КЗ «Удайцівський
навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради
48. Євпак Ірина Віталіївна, кандидат сільськогосподарських наук, викладач
ВСП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України»
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49. Єні Олександр Сергійович, практичний психолог Спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області
50. Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна, доктор філософських наук, професор
кафедри мистецтвознавства і загальногуманітарних дисциплін Міжнародного
гуманітарного університету
51. Жбанов Максим Олегович, вихованець відділення філософії та
суспільствознавства КПМЗ «Київська Мала академія наук учнівської
молоді», вихованець Центру творчості «Шевченківець» м. Київ
52. Зварич Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного
торговельно-економічного університету
53. Звірик Олексій Павлович, кандидат психологічних наук, голова Міжнародної
дитячої громадської організації «Асоціація повітряних зміїв» м. Херсон
54. Зімбалевська Юлія Петрівна, заступник директора з НВР Прилуцького
ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської ради
Чернігівської області
55. Золочевська Ольга Федорівна, аспірант Інституту педагогіки НАПН
України, президент ТОВ «Бі-Зі Альфа»
56. Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, членкореспондент НАПН України, професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософськометодологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту
обдарованої дитини НАПН України
57. Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний
член НАПН України, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої
освіти Інституту педагогіки НАПН України
58. Ільченко Олексій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України
59. Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін
у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
60. Іщенко Микола Павлович, доктор філософських наук, професор, професор
кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
61. Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, завідувач
відділу
соціально-політичної
історії
Інституту
політичних
та
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
62. Кінах Анатолій Кирилович, президент Всеукраїнської громадської
організації «Український союз промисловців і підприємців»
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63. Кліщ Наталія Іванівна, психолог, методист Центру науково-технічної
творчості Білоцерківської міської ради
64. Коваленко Юлія Миколаївна, учитель Кагарлицької ЗОШ І–ІІІ ступенів
№ 2 імені В. П. Дашенка
65. Коваль Людмила Олександрівна, учитель Піщанської гімназія Піщанської
сільської ради Кременчуцького району
66. Коваль-Бардаш Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук,
провідний науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН України
67. Козенко Алла Анатоліївна, учитель початкових класів Вишнівської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1
68. Козобродова
Діна
Михайлівна,
кандидат
філософських
наук,
Консультаційний центр «Альфалогія», м. Київ
69. Колесник Ірина Іванівна, доктор історичних наук, професор, академік
Української академії історичних наук, провідний науковий співробітник
відділу української історіографії Інституту історії України НАН України
70. Коломоєць Тетяна Василівна, заступник директора з НВР КЗ
«Мангушський ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради
Маріупольського району Донецької області
71. Колупаєва Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу
інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології імені
М. Ярмаченка НАПН України
72. Комендацький Станіслав Пилипович, керівник гуртка КЗ ТМР «Станція
юних техніків»
73. Конівченко Наталя Олександрівна, педагог-організатор КЗ «Гімназія зі
структурним підрозділом початкової школи № 58 Маріупольської міської
ради Донецької області»
74. Коробанова Ольга Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових
відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
75. Кот Тетяна Юріївна, завідувач відділення філософії та суспільствознавства
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»
76. Кошеленко Іванна Єгорівна, вихованка відділення філософії та
суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської
молоді», учениця 10-го класу Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням іноземних мов № 220 м. Києва
77. Кравченко Анастасія Віталіївна, вихованка відділення філософії та
суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»,
студентка І курсу Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі м. Київ
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78. Красота Ігор Васильович, кандидат історичних наук, науковий
співробітник Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства
оборони України
79. Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор,
академік НАН України, академік НАПН України, президент Національної
академії педагогічних наук України
80. Крилова Світлана Анатоліївна, доктор філософських наук, професор,
завідувач
кафедри
культурології та
філософської
антропології
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Віцепрезидент Асоціації філософського мистецтва
81. Кузнецова Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, перший
проректор Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка
82. Кузняк Лідія Мирославівна, учитель ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 м. Зборів
83. Кузьменко Віра Ульянiвна, доктор психологічних наук, професор кафедри
теоретичної та консультативної психології факультету психології
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
84. Кулібаба Ольга Андріївна, методист КУ «Волинська обласна Мала академія
наук»
85. Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, професор
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
86. Курлянчик Ольга Володимирівна, викладач суспільних дисциплін
Дніпрорудненського
індустріального
коледжу,
м. Дніпрорудне
Василівського району Запорізької області
87. Кушнір Тетяна Василівна, методист Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді
88. Ласкова-Ярмоленко Анастасія Олександрівна, науковий співробітник відділу
підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України
89. Лимарь Наталія Олексіївна, завідувач відділу науково-дослідницької
роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук» Хмельницького
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
90. Лісовський Петро Миколайович, доктор філософських наук, професор,
професор кафедри міжнародного права та міжнародних і політичних
відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
91. Локшин Віктор Соломонович, доктор педагогічних наук, викладач
кафедри психолого-педагогічних дисциплін Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка
92. Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
93. Любивий Володимир Анатолійович, завідувач кафедри допрофесійної
військової підготовки КЗ Сумської обласної ради «Глухівський ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою»
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94. Ляпіна Анастасія Валеріївна, педагог-організатор КЗ «Мангушський ЗЗСО
І–ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району
Донецької області
95. Мадзігон Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України, головний науковий співробітник відділу
інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої
дитини НАПН України
96. Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук,
заступник директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини
НАПН України
97. Манішевська Надія Миколаївна, викладач екологічних дисциплін
Боярського фахового коледжу НУБіП України
98. Маринченко Наталія Анатоліївна, викладач фінансових дисциплін
Глухівського агротехнічного інституту Сумського національного
аграрного університету
99. Марусіна Лариса Миколаївна, доктор філософії з публічного управління
та адміністрування, провідний спеціаліст Відділу з питань забезпечення
взаємодії з органами місцевого самоврядування Золотоніської РДА
Черкаської області
100. Мацука Анатолій Спиридонович, учитель історії КЗ «Мангушський ЗЗСО
І–ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району
Донецької області
101. Мачинська Наталія Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка
102. Мельниченко Володимир Юхимович, доктор історичних наук, академік
НАПН України, почесний академік НАМН України, лауреат Національної
премії України імені Тараса Шевченка
103. Мендель Олена Василівна, директор, вчитель української мови та
літератури Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів. № 196 Святошинського
району міста Києва
104. Мещерякова Оксана Петрівна, кандидат фізико-математичних наук,
доцент, доцент Харківського національного медичного університету
105. Митулинська Олена Євгенівна, керівник гуртка – методист, заступник
директора з НВР КЗ Тернопільської міської ради «Станція юних техніків»
106. Мороз Ольга Олегівна, методист, вихователь Обласного наукового ліцею
м. Рівне Рівненської обласної ради
107. Мосійчук Ірина Олександрівна, заступник директора з НВР КУ
«Великоцвілянський ЗЗСО І–ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради
Житомирської області»
108. Муратова Тетяна Анатоліївна, музичний керівник КЗДО КТ Ясла-садок
№ 163 «Квіточка» Маріупольської міської ради Донецької області
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109. Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, членкореспондент НАПН України, заступник директора Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України
110. Нестерук-Володимирець Ольга Володимирівна, практичний психолог
Рівненського міського Палацу дітей та молоді
111. Ніколайчук Тетяна Іванівна, учитель зарубіжної літератури КЗ
«Мангушський ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради
Маріупольського району Донецької області
112. Огірко Ігор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української
академії друкарства
113. Огірко Олег Васильович, доктор філософії, доцент, доцент кафедри
філософії та педагогіки Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
114. Олейничук Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної
роботи, вчитель української мови та літератури Спеціалізованої школи І–
ІІІ ступенів. № 196 Святошинського району міста Києва
115. Олейничук Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної
роботи, вчитель української мови та літератури Спеціалізованої школи І–
ІІІ ступенів. № 196 Святошинського району міста Києва
116. Остапчук Олена Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного
університету
117. Панасенко Данило Віталійович, студент Київського національного
торговельно-економічного університету
118. Панасюк Олена Олександрівна, вчитель історії та правознавства
Криворізької гімназії № 18 Криворізької міської ради
119. Партола Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук доцент, доцент
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
120. Пахотіна Тетяна Григорівна, аспірант кафедри педагогіки Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка м. Суми
121. Пашковська Олена Володимирівна, методист Хмельницького обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді
122. Пащенко Євген Юрійович, кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного
простору НАН України
123. Педенко Валентина Павлівна, молодший науковий співробітник відділу
інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН
України
124. Пей Чжиюн, аспірант третього року навчання кафедри загальної
педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
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125. Петрик Галина Юріївна, керівник освітніх проєктів, методист Академії
сучасної освіти м. Київ
126. Піддячий Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент Міжнародної Слов’янської Академії освіти імені Яна Амоса
Коменського, головний науковий співробітник відділу профільного навчання
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України
127. Пінчук Вікторія Олексіївна, учитель історії Школи І–ІІІ ступенів № 218
Деснянського району м. Київ
128. Полицяк Наталія Іванівна, завідувач кабінету редакційно-видавничої
діяльності Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти
129. Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України
130. Пономаренко Володимир Степанович, доктор економічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця
131. Прокопів Людмила Ярославівна, кандидат психологічних наук, завідувач
навчально-виробничої практики Коломийського педагогічного фахового
коледжу Івано-Франківської обласної ради
132. Пугач Анжеліна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри професійної освіти у сфері технологій та дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну, головний
редактор журналу «Рідна школа»
133. Романюк Уляна Сергіївна, методист КПНЗ «Центр дитячої та юнацької
творчості «Мрія» Криворізької міської ради
134. Рудич Оксана Григорівна, методист відділу роботи з обдарованими
учнями Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені К. Д. Ушинського
135. Русінова Олена Юріївна, учитель початкових класів Білозерської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 18 Білозерської міської ради
136. Савиченко Оксана Леонідівна, методист Національного центру «Мала
академія наук України»
137. Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік
НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України
138. Селіверстова Ганна Сергіївна, аспірант Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
139. Семенова Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор, директор
навчально-наукового центру «Педагогічна майстерність викладача вищої
школи» Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку
м. Одеса
140. Сидоркіна Марина Юріївна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник Інституту соціальної і політичної психології НАПН України
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141. Скомороха Наталія Петрівна, заступник директора з НВР ДПТНЗ
«Шосткинське вище професійне училище»
142. Сливка Олена Іванівна, методист відділу науково-дослідницької роботи з
обдарованою молоддю «Мала академія наук» Хмельницького обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді
143. Слюсаревський Микола Миколайович, кандидат психологічних наук,
член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України
144. Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту
імені проф. Є. Пєтухова Херсонського державного університету
145. Солодовенко Олена Арсеніївна, в. о. директора, методист Центру науковотехнічної творчості Білоцерківської міської ради
146. Стандрет Галина Несторівна, керівник гуртка – методист,
культорганізатор КЗ Тернопільської міської ради «Станція юних техніків»
147. Старікова Людмила Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
148. Таранченко Оксана Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН України
149. Терстуях Діана Юріївна, студентка Донецького державного університету
управління
150. Терстуях Світлана Іванівна, директор КЗ «Мангушський ЗЗСО І–
ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району
Донецької області, голова Мангушського селищного товариства греків
151. Тищенко Микита Сергійович, керівник секції МАН Центру творчості
«Шевченківець» м. Київ
152. Тітішова Олена Василівна, учитель КЗ «Мангушський ЗЗСО І–
ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району
Донецької області
153. Ткаченко Василь Миколайович, головний науковий співробітник Інституту
всесвітньої історії НАН України, член-кореспондент НАПН України
154. Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального
розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН
України, головний редактор газети «Освіта і суспільство»
155. Томпа Галина Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи, вчитель географії Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів. № 196
Святошинського району міста Києва
156. Тремтій Світлана Петрівна, вчитель історії спеціалізованої школи І–
ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 269 м. Київ
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157. Тягло Наталія Василівна, директор КПНЗ «Мала академія наук
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради
158. Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, членкореспондент НАПН України, завідувач відділом української історіографії
Інституту історії України НАН України
159. Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
160. Фомін Аліна Сергіївна, студентка Херсонського державного університету
161. Фомін Ірина Сергіївна, педагог-організатор Херсонської ЗОШ І–ІІІ
ступенів № 53
162. Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний
науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України
163. Хоружа Олена Сергіївна, керівник гуртка Центру дитячої та юнацької
творчості «Сонях»
164. Швидка Галина Михайлівна, учитель математики – фізики КЗ
«Широківська школа № 1 ЗСО» Широківської селищної ради
165. Шевчук Тетяна Станіславівна, доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової
літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету
166. Шершун Тетяна Олександрівна, учитель початкових
класів
Вознесенської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4
167. Шиян Оксана Вікторівна, заступник директора з виховної роботи КЗ
«Мангушський ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради
Маріупольського району Донецької області
168. Шкель Надія Леонідівна, керівник Білозерської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 15
Білозерської міської ради Донецької області
169. Шорохова Олександра Анатоліївна, методист Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області
170. Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного
відділу Інституту обдарованої дитини НАПН України;
171. Шумілова Ірина Федорівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного
педагогічного університету
172. Шусть Василь Володимирович, кандидат педагогічних наук доцент
Таврійського Національного університету імені Володимира Вернадського
173. Яремчук Оксана Василівна, доктор психологічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України
174. Яцентюк Ярослава Едуардівна, студентка Київського національного
торгово-економічного університету
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