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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ  
Обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку напряму 

«Філософія для дітей»; обмін досвідом використання програм і методик для 
розвитку філософського мислення у дітей. 

НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Філософія для дітей і дитяча філософія – тотожність і відмінність 
 Обдарованість і творчість в епоху цифрової реальності 
 Філософія для дітей як засіб формування освітніх компетенцій 
 Світові та вітчизняні практики філософії для дітей 
 Особливості впровадження філософії для дітей у Новій українській школі 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Науковці Національної академії наук України та Національної академії 

педагогічних наук України; викладачі ЗВО; представники обласних і районних 
управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; фахівці в галузі філософії, 
педагогіки, психології; усі, хто цікавиться проблематикою та перспективами 
розвитку напряму «Філософія для дітей». 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Наукові керівники конференції: 
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 
Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-
методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

Організаційний комітет конференції: 
Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України; 
Погрібна Дар’я Владиславівна, кандидат філософських наук, доцент Державного 
інституту інфраструктури та технологій, старший науковий співробітник 
відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
Кравченко Юлія Миколаївна, кандидат філософських наук, завідувач 
Лабораторії з розвитку критичного мислення Національного центру «Мала 
академія наук України» 
Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-організаційного відділу 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Інтернет-спільнота «Філософія для дітей / Philosophy for Children» 
https://www.facebook.com/groups/955315897854032/  

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Онлайн формат на платформі Zoom за посиланням: https:us02web.zoom.us 

Ідентифікатори конференції:  

25 травня – 872 1758 4688  

26 травня – 829 8283 2281 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

25 травня 2021 р. (вівторок) 

1200–1210 Онлайн-реєстрація учасників конференції 

1210–1230 Відкриття конференції. Мотиваційні промови 

1220–1700 Пленарне засідання 

26 травня 2021 р. (середа) 

1000–1700 
Продовження роботи конференції. 
Робота секцій 1–3 

1700 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 
  

https://www.facebook.com/groups/955315897854032/


4 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
25 травня 2021 року 

1200–1210   ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Модератор конференції – Погрібна Дар’я Владиславівна, кандидат філософських 
наук, доцент Державного інституту інфраструктури та технологій, старший 
науковий співробітник відділу філософсько-методологічних проблем 
інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України 
Модератор за кадром – Шульга Валентина Миколаївна, завідувач науково-
організаційного відділу Інституту обдарованої дитини НАПН України 

1210   ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1210–1230   Мотиваційні та вітальні промови 
Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 
академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного 
центру «Мала академія наук України» 
Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України, головний науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу 
педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

1220–1700   ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
«Філософія для дітей»: чи поверне вона людину до себе? 

Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; завідувач відділу філософсько-
методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

 
Філософія для дітей: головні концептуальні засади 

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

 
Концептуальні засади виховання у школярів смисложиттєвих цінностей  
в сучасних умовах 

Журба Катерина Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту 
проблем виховання НАПН України 
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Філософія і простір в освітньому процесі 
Ліпін Микола Вікторович, доктор філософських наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу філософсько-методологічних проблем 
інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
«Філософія у старшій школі», «Філософія з дітьми» і «Філософія для дітей»: 
проба лінії розмежування 

Адаменко Надія Богданівна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова; методист Лабораторії культурної освіти та 
гуманітарних дисциплін Національного центру «Мала академія наук 
України» 

 
Ідеї філософії для дітей у проєктуванні курсу «Я досліджую світ»  
(на матеріалі пілотного експерименту НУШ) 

Ліннік Олена Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Програма «Філософія для дітей» Метью Ліпмана: світова практика та 
український досвід 

Кравченко Юлія Миколаївна, кандидат філософських наук, завідувач 
Лабораторії з розвитку критичного мислення Національного центру «Мала 
академія наук України» 

 
Психогенетика та психопедагогіка переходу від обдарованості до таланту і 
геніальності через систематичну працю та професійну майстерність 
особистості 

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

 
Cеміотичний фон формування дитячої картини світу 

Астапова-Вязьміна Олена Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 

 
«Філософія для дітей» М. Ліпмана як ефективна модель шкільної 
філософської освіти: світовий контекст та досвід упровадження на 
Полтавщині 

Бондар Тетяна Олексіївна, кандидат філософських наук, старший 
викладач кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 
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Філософія для дітей – розвиток критичного мислення у дітей 
Клімук Ірина Миколаївна, кандидат філософських наук, керівник секції 
філософії Волинської обласної Малої академії наук 

 
Світоглядно-філософське осмислення дітьми смерті 

Радченко Ольга Борисівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

 
Філософія дитини у форматі 4.0: діапазон викликів та трендів 

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

 
Використання інструментарію методики М. Ліпмана «Філософія для 
дітей» в освітньому процесі молодших школярів 

Булига Олена Євгенівна, вчителька початкових класів Полтавської гімназії 
№ 31 Полтавської міської ради Полтавської області 

 
Використання цифрових технологій на заняттях із розвитку критичного 
мислення для дітей дошкільного віку  

Бущак Ігор Миколайович, асистент, кафедри початкової та дошкільної 
освіти Львівського національного університету імені І. Франка 

 
Школа мислення і комунікацій PRAXIS: досвід практики філософування з 
дітьми в Малій академії наук України 

Левицька Оксана Михайлівна, методист лабораторії культурної освіти та 
гуманітарних дисциплін Національного центру «Мала академія наук України» 

 
Розвиток творчої обдарованості здобувачів освіти Нової української школи 

Луганцова Євгенія Анатоліївна, методист відділу організаційно-методичного 
супроводу розвитку обдарованості Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, вчитель іноземної мови Лиманської 
ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Лиманської міської ради Донецької області 
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26 травня 2021 року 
1000–1700   РОБОТА СЕКЦІЙ 1–3 

 
 

СЕКЦІЯ 1 
«“ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ” – НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ І ПІДХОДИ» 

Керівник секції: 
Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, професор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-методологічних проблем 
інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 
Голоси історії: Василь Сухомлинський в оцінці Метью Ліпмана 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, головний науковий співробітник сектору сухомлиністики 
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

 
Пролегомени викладання філософії для дітей 

Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної 
діяльності ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» 
 

Продуктивне мислення – мислення в альтернативах 
Ганаба Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних 
дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького 
 

Філософія для дітей і філософія дитинства в умовах інформаційно-цифрової 
реальності 

Ільїна Галина Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, 
провідний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку 
обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 
Фундаментальні особливості нейромозку обдарованої особистості в сучасному 
постосвітньому та постнауковому просторі 

Лісовський Петро Миколайович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри теорії права, міжнародних та політичних відносин 
Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» 
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Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного 
навчання в системі цінностей в умовах євроінтеграції 

Локшин Віктор Соломонович, доктор педагогічних наук, викладач 
кафедри психолого-педагогічних дисциплін Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 
Концепція творчого сприймання особистості 

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

 
Передумови розвитку та формування образу світу у дітей старшого 
дошкільного віку 

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

 
Дитяче експериментування в структурі творчого конструювання 

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

 
Дослідження стратегій творчого мислення молодших школярів 

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

 
Філософія як спосіб формування духовності та системного мислення 
сучасної дитини 

Овсянкіна Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Філософія в контексті античних освітніх практик 

Процишин Володимир Михайлович, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії і релігієзнавства Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 

 
Фінансова грамотність: у вимірах «філософії для дітей» 

Савчук Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, провідний 
науковий співробітник відділу філософсько-методологічних проблем 
інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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Творчий інструментарій учнів у процесі їх взаємодії з навколишнім світом 
Третяк Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 
психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 
Філософська дискусія як засіб розвитку в підлітків культури діалогу 

Шевчишена Оксана Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки та психології Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 
Психологічні засоби розвитку творчого мислення в юнацькому віці 

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

 
Характеристика напрямів гуманізації освіти в НУШ 

Єфімов Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та методики викладання Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
Мітільова Валерія Миколаївна, студентка Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 
Методичні шляхи використання філософії екзистенціалізму на уроках 
інтегрованого курсу «громадянська освіта» на основі інтерактивних 
технологій навчання (з досвіду роботи) 

Гонтар Дмитро Анатолійович, учитель історії, правознавства та 
громадянської освіти Криворізького навчально-виховного комплексу 
№ 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування» 
 

Р4с і зміщення акцентів взаємодії в сучасному освітньому середовищі 
Мандрегеля Людмила Миколаївна, учитель української мови і літератури 
Полтавської гімназії № 31 

 
Філософія для дітей в творчості Сухомлинського Василя Олександровича 

Назарук Вікторія Миколаївна, учитель початкових класів Школи 
І–ІІІ ступенів № 309 Дарницького району м. Київ  

 
Філософія для дітей – шлях до соціальної мудрості 

Федорчук Оксана Анатоліївна, молодший науковий співробітник відділу 
філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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СЕКЦІЯ 2 
«СВІТОВІ І ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ “ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ”» 

Керівник секції:  
Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 
 
Розвиток критичного мислення дошкільнят на заняттях з філософії (на 
основі курсу «Філософія для дітей мовою серця») 

Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди 

 
Відеогра як засіб формування креативності у дітей 

Горбань Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, 
Малецька Марія Олександрівна, магістрант, лаборант кафедри філософії 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Казка як наріжний науково-філософський ресурс розвитку дитини 

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 

 
Філософія для дітей Фрідріха Фрьобеля у контексті підготовки фахівців 
українського дошкілля 

Іванова Наталія Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, декан 
факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький 
педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 
Вітчизняна практика формування світогляду дитини дошкільного віку на 
основі творчої спадщини В. Сухомлинського 

Коваль-Бардаш Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 
провідний науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту 
спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН України, 
Олефіренко Людмила Миколаївна, вихователь-методист Загальноосвітнього 
навчального закладу І ступеня «Школа-дитячий садок “Паросток”» 

 
Формування команди учасників міжнародної конференції юних 
дослідників на засадах філософії для дітей 

Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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Досвід впровадження філософії для дітей у Новій українській школі 
Третяк Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

 
Досвід формування навичок мудрості у дошкільнят 

Албул Валентина Георгіївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 147 
м. Київ 

 
Філософія саморозвитку підлітків та нові виклики життя 

Жданова Наталя Олександрівна, учитель української мови та літератури 
Харківської гімназії № 144 Харківської міської ради Харківської області 

 
Інтерактивні ресурси як мотиватор розвитку самоефективності учня 

Запорожець Ангеліна Анатоліївна, директор КЗ «Гімназія № 12» 
Кам’янської міської ради 

 
Роль рефлексивних методів у формуванні громадянських компетентностей 
сучасних підлітків 

Кадецька Інна Миколаївна, педагог-організатор Херсонської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням 
української мови Херсонської міської ради, 
Хабрат Крістіна Володимирівна, практичний психолог Херсонської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням 
української мови Херсонської міської ради 

 
Творчість та філософія 

Калапська Тетяна Василівна, викладач спеціальних мистецьких 
дисциплін Державної художньої середньої школи імені Т. Г. Шевченка 

 
Storytelling в освіті як потужний інструмент для розкриття творчості  
й обдарованості дітей 

Козенко Алла Анатоліївна, учитель початкових класів Вишнівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Вишневої міської ради 
Бучанського району Київської області 

 
Використання протиріч у філософії як засіб формування освітніх 
компетенцій здобувачів освіти на уроках природничо-математичного 
циклу 

Одновалова Наталія Вікторівна, учитель фізики КЗО «Середня 
загальноосвітня школа № 69» Дніпровської міської ради 
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Вивчення філософії для дітей як удосконалення навичок усного мовлення 
Римар Софія Володимирівна, здобувач освіти другого магістерського 
рівня Львівського національного університету імені І. Франка 

 
Застосування методики «Філософія для дітей» в роботі секцій природничого 
профілю Полтавської обласної Малої академії наук 

Салюк Наталія Віталіївна, завідувач методичного відділу КЗ Полтавської 
обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» 

 
Інноваційний підхід при викладанні філософії у закладі фахової передвищої 
освіти 

Самойленко Данило Олегович, викладач, аспірант кафедри філософії та 
політології Житомирського державного університету імені Івана Франка  

 
Дослідження цифрового світу: місце філософії в системі шкільної освіти 

Федорова Ксенія Георгіївна, аспірант кафедри філософії Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, учитель зарубіжної 
літератури та англійської мови, викладач філософії в курсі «Філософське 
ательє» 

 
Формування освітніх компетенцій підлітків як засіб розвитку критичного 
мислення та філософського погляду на сучасні субкультури та належність 
молоді до них 

Хомякова Ірина Павлівна, учитель англійської мови Спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області 

 
Формування освітніх компетенцій молоді крізь призму пізнання Всесвіту 
шляхом розширення мовного словника підлітків 

Байрамова Єлизавета Віталіївна, учениця Спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області 

 
«Філософський погляд та аналіз підліткових субкультур» 

Чумаченко Анна Кирилівна, учениця Спеціалізованої загальноосвітньої 
школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови м. Ізмаїл Одеської області 

 
Філософія для дітей дошкільного віку: погляд практичного психолога 
закладу освіти 

Шиян Олена Олександрівна, практичний психолог закладу освіти  
ДНЗ «Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району 
Запорізької області  
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СЕКЦІЯ 3 

«“ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ” У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ» 

Керівник секції: 
Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 
Ігрові групи скаутського типу як практики забезпечення розвитку творчої 
особистості у підлітковому віці 

Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, 
професор, головний науковий співробітник лабораторії загальної та історії 
психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 
Розвиток креативності майбутнього фахівця соціальної роботи в епоху 
цифрової реальності 

Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 
Лебедик Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 
Акме-інноваційна обдарованість і творчість в епоху цифрової реальності 

Антонов Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

Гендерні особливості розвитку хлопчиків та дівчат 
Єфімов Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та методики викладання Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
Коваленко Софія Миколаївна, студентка третього курсу Горлівського 
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

 
Актуальні питання розвитку потенціалу обдарованих дітей в умовах 
цифровізації 

Барвіцька Галина Кирилівна, кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного 
центру «Мала академія наук України» 
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Організаційно-педагогічні засади тьюторського супроводу обдарованої дитини 
в системі роботи сучасної школи 

Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 
Розвиток у обдарованих дітей «м’яких навичок» в умовах сучасного 
інформаційного суспільства 

Демченко Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 

 
Формування освітніх компетенцій у учнів професійно-технічних навчальних 
закладів 

Казакова Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 
Арт-засоби в соціальному супроводі підлітків 

Станевич Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, соціальний педагог 
Житомирської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 28 м. Житомира імені гетьмана 
І. Виговського 
 

Роль національно-культурних чинників творчості у процесі формування 
особистості дитини 

Поклад Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії загальної 
психології та історії психології імені В. А. Роменця Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України 

 
Значення особистісно-орієнтованого навчання і виховання дітей сучасної 
початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти 

Студенець Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії та методики початкової та дошкільної освіти 
Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти 

 
Розвиток обдарованого і творчого учня гірської школи регіону Українських 
Карпат в епоху цифровізації 

Червінська Інна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 
Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості 

Бабаніна Ірина Валеріївна, учитель початкових класів Херсонської гімназії 
№ 6 Херсонської міської ради 
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Профілактика щодо запобігання домашнього насильства серед дітей 
молодшого шкільного віку 

Варакута Єлизавета Антонівна, студентка четвертого курсу ПВНЗ 
«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

 
Педагогіка в стилі «Хюґе» як профілактика маніпуляцій у роботі з 
обдарованими дітьми 

Вдова Наталія Петрівна, практичний психолог КЗ «Лозівський ліцей 
№ 5 “Лінгва”» Лозівської міської ради Харківської області 

 
Організація взаємодії роботи логопеда, вихователя та батьків для корекції 
дислалії у дітей середнього та старшого дошкільного віку 

Гуля Світлана Іванівна, студентка Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, 
Журат Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник) 

 
Чинники соціальної адаптації дітей старшого дошкільного віку 

Дмитрик Ольга Андріївна, вихователь Ямпільського НВК «ЗНЗ  
I–III ступенів – ДНЗ» Пустомитівського району Львівської області 
 

Шляхи розвитку творчих здібностей у молодших школярів НУШ 
Єфімов Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та методики викладання Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
Дяченко Владислава Олегівна, студентка третього курсу Горлівського 
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

 
Компетентності особистості у процесі підготовки молодших спеціалістів 

Жадленко Тетяна Іванівна, викладач Дніпрорудненського 
індустріального коледжу 

 
Виховання обдарованої і творчої особистості в епоху цифровізації 

Ігнатенко Вікторія Михайлівна, директор, учитель географії та біології 
Водянської гімназії Гречаноподівської сільської ради Широківського 
району Дніпропетровської області 

 
Діти в століття цифрових технологій 

Куніц Олена Миколаївна, вихователь КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого типу» Криворізької міської ради 
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Творчі здібності молоді в діджитал-епоху: філософська основа й шляхи 
виявлення 

Курлянчик Ольга Володимирівна, викладач історії Дніпрорудненського 
індустріального коледжу 

 
ІТ-обдарованість: особливості особистості 

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

 
Розвиток образотворчих здібностей учнів в цифровому мистецтві 

Плахотський Олександр Віталійович, старший викладач кафедри ПМД та 
ІПО ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 
Управління процесом розвитку талановитих та обдарованих учнів 

Польська Олена Анатоліївна, учитель української мови та літератури КЗ 
«Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів» 
Рубанівської сільської ради Херсонської області 
Стасенко Валентина Іванівна, учитель української мови та літератури КЗ 
«Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів» 
Рубанівської сільської ради Херсонської області 

 
Основні засади формування та розвитку обдарованої особистості в епоху 
цифрової реальності в закладі П(ПТ)О  

Пітух Лілія Іванівна, викладач професійно-теоретичної підготовки, 
голова методичної комісії класних керівників Вищого професійного 
училища № 13 м. Івано-Франківськ 

 
Інноваційні технології навчання обдарованої молоді 

Рябущиць Іванна Іванівна, вчитель Познанського НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
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Алфавітний перелік учасників конференції 
1. Авраменко Наталія Вікторівна, методист КЗ «Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради 
2. Адаменко Надія Богданівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова; методист Лабораторії культурної освіти та гуманітарних 
дисциплін Національного центру «Мала академія наук України» 

3. Албул Валентина Георгіївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 147 
м. Київ 

4. Антонов Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

5. Ардєлян Христина Анатоліївна, психолог Броварської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 6 

6. Астапова-Вязьміна Олена Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 

7. Бабаніна Ірина Валеріївна, учитель початкових класів Херсонської гімназії 
№ 6 Херсонської міської ради 

8. Базіна Марина Юріївна, керівник зразкової майстерні з художньої кераміки 
КЗ «Сумський Палац дітей та юнацтва» 

9. Байло Віта Василівна, заступник директора з НМР гімназії імені 
Пантелеймона Куліша м. Борзни 

10. Байрамова Єлизавета Віталіївна, учениця Спеціалізованої загальноосвітньої 
школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови м. Ізмаїл Одеської області 

11. Барвіцька Галина Кирилівна, кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного 
центру «Мала академія наук України» 

12. Бевз Марiя Камоiвна, практичний психолог Приморської фiлiї ОЗ «Академічний 
ліцей» Скадовської міської ради 

13. Бевзенко Валентина Василівна, практичний психолог Дніпровської ЗОШ  
І–ІІІ ступенів Білозерської селищної ради Херсонської області 
Херсонського району 

14. Беспалько Наталія Іванівна, вихователь-методист Закладу дошкільної 
освіти (ясел-садка) комбінованого типу № 30 «Росиночка» Білоцерківської 
міської ради Київської області 

15. Біханська Анастасія Миколаївна, практичний психолог Вишенської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів 

16. Бондар Тетяна Олексіївна, кандидат філософських наук, старший викладач 
кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 
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17. Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної 
діяльності ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» 

18. Борлак Лариса Валентинівна, практичний психолог Хлібодарівського 
ЗДПЗСО Асканія-Нова селищної ради 

19. Бочкор Оксана Миколаївна, учитель математики ЗЗСО І–ІІІ ступенів 
с. Луги Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської 
області 

20. Бриль Тетяна Сергіївна, старший викладач Кременчуцького державного 
університету імені Михайла Остроградського 

21. Булига Олена Євгенівна, вчителька початкових класів Полтавської гімназії 
№ 31 Полтавської міської ради Полтавської області 

22. Буркут Тетяна Іванівна, практичний психолог БДЮТ «Центр розвитку 
дітей та молоді» 

23. Бутенко Лариса Анатоліївна, практичний психолог ДНЗ № 15 «Едельвейс» 
м. Києва 

24. Бущак Ігор Миколайович, асистент, кафедри початкової та дошкільної 
освіти Львівського національного університету імені І. Франка 

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

26. Варакута Єлизавета Антонівна, студентка четвертого курсу ПВНЗ 
«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

27. Василишин Марія Володимирівна, викладач Львівського кооперативного 
коледжу економіки і права 

28. Васильєва Наталія Володимирівна, психолог КЗ «Олешківський центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» 

29. Вдова Наталія Петрівна, практичний психолог КЗ «Лозівський ліцей № 5 
“Лінгва”» Лозівської міської ради Харківської області 

30. Венгловська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

31. Вишневська Світлана Андріївна, методист НМЦ професійно-технічної 
освіти в Чернівецькій області 

32. Вірко Віра Анатоліївна, учитель початкових класів Сахнівщинського НВК 
«ЗНЗ–ДНЗ» Машівської районної ради Полтавської області 

33. 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 

34. Войтенко Олена Олександрівна, учитель початкових класів Лиманського 
НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
№ 1» Лиманської міської ради Донецької області 
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35. Воробей Ірина Олексіївна, методист науково-методичного центру 
Департаменту освіти Житомирської міської ради 

36. Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького 
державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 

37. Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

38. Ганаба Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних 
дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького 

39. Гаранжа Анна Володимирівна, керівник гуртка образотворчого мистецтва 
КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва 

40. Герасименко Ірина Григорівна, директор Мигалківського НВО 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дитячий садок» 

41. Герасимець Наталія Андріївна, консультант КУ «Маріупольський центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Маріупольської міської 
ради Донецької області» 

42. Герасимова Ксенія Михайлівна, практичний психолог Ізюмської ЗОШ I–
III ступенів № 12 Ізюмської міської ради Харківської області 

43. Гладун Наталія Павлівна, методист відділу науково-дослідницької роботи 
з обдарованою молоддю «Мала академія наук» Хмельницького обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

44. Глущак-Криса Оксана Ігорівна, директор Бродівської Малої академії наук 
учнівської молоді 

45. Гонтар Ганна Володимирівна, заступник директора з НВР Будинку 
дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» відділу 
освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області 

46. Гонтар Дмитро Анатолійович, учитель історії, правознавства та 
громадянської освіти Криворізького навчально-виховного комплексу № 129 
«Гімназія-ліцей академічного спрямування» 

47. Горбань Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, 

48. Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

49. Горелова Наталія Вікторівна, учитель англійської мови Спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області 

50. Гриджук Надія Олександрівна, практичний психолог, учитель історії КЗ 
«Інгульське навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів” Устинівської селищної ради Кіровоградської області» 

51. Грицик Марія Андріївна, практичний психолог Попелівського НВК  
I–III ступенів 
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52. Гузь Валентина Олександрівна, учитель математики та інформатики 
Степанівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Степанівської селищної ради Сумського 
району Сумської області 

53. Гулакова Інна Миколаївна, керівник гуртка Міського центру позашкільної 
освіти міста Глухова Сумської області 

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

55. Гуля Світлана Іванівна, студентка Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, 

56. Даценко Віталій Віталійович, учитель історії та правознавства 
Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 196 Святошинського району м. Київ 

57. Дем’ян Тетяна Михайлівна, учитель математики та інформатики 
Лугівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Богданської сільської ради Рахівського 
району Закарпатської області 

58. Демченко Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 

59. Дмитрик Ольга Андріївна, вихователь Ямпільського НВК «ЗНЗ  
I–III ступенів – ДНЗ» Пустомитівського району Львівської області 

60. Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент 
Національного центру «Мала академія наук України» 

61. Драченко Людмила Михайлівна, методист КПНЗ «Центр дитячої та 
юнацької творчості “Сонях” Криворізької міської ради» 

62. Дубовик Лариса Ігорівна, методист КЗ «Високопільського Ясла-садку 
“Барвінок”» 

63. Дубчак Інна Петрівна, викладач Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького 

64. Дудар Лілія Миколаївна, учитель Голованівського ліцею імені Т. Г. Шевченка 
Голованівської селищної ради 

65. Дяченко Владислава Олегівна, студентка третього курсу Горлівського 
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

66. Єфімов Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та методики викладання Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

67. Жадленко Тетяна Іванівна, викладач Дніпрорудненського індустріального 
коледжу 

68. Жданова Наталя Олександрівна, учитель української мови та літератури 
Харківської гімназії № 144 Харківської міської ради Харківської області 

69. Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент  
КЗ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
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70. Журат Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник) 

71. Журба Катерина Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту проблем 
виховання НАПН України 

72. Залозна Тетяна Олексіївна, учитель математики та інформатики 
Гадяцького ліцею І–ІІІ ступенів № 1 імені Олени Пчілки Гадяцької міської 
ради Полтавської області  

73. Запорожець Ангеліна Анатоліївна, директор КЗ «Гімназія № 12» 
Кам’янської міської ради 

74. Зеленяк Наталя Миколаївна, учитель початкових класів НВК 
«Кіровоградський колегіум» 

75. Зима Наталія Володимирівна, учитель хімії технологічного 
багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами м. Хмельницький 
імені Артема Мазура 

76. Зубрицька Анжеліка Зіновіївна, директор КЗДО № 21 «Подоляночка» 
м. Івано-Франківськ 

77. Іванова Наталія Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, декан 
факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький 
педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

78. Іванова Оксана Ярославівна, учитель біології та хімії Марганецької 
спеціалізованої природничо-математичної школи І–ІІІ ступенів № 11 

79. Ігнатенко Вікторія Михайлівна, директор, учитель географії та біології 
Водянської гімназії Гречаноподівської сільської ради Широківського району 
Дніпропетровської області 

80. Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; завідувач відділу філософсько-
методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

81. Ільїна Галина Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, 
провідний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку 
обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

82. Кадецька Інна Миколаївна, педагог-організатор Херсонської спеціалізованої 
школи І–ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови 
Херсонської міської ради 

83. Казакова Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

84. Калапська Тетяна Василівна, викладач спеціальних мистецьких дисциплін 
Державної художньої середньої школи імені Т. Г. Шевченка 

85. Капля Вікторія Дмитрівна, учитель початкових класів Черкаської ЗОШ  
I–III ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області 
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86. Кирилова Наталія Миколаївна, учитель НВК «Загальноосвітня школа 
І–ІІІ ступенів № 7 – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської 
ради Донецької області 

87. Клімук Ірина Миколаївна, кандидат філософських наук, керівник секції 
філософії Волинської обласної Малої академії наук 

88. Кліщ Наталія Іванівна, психолог, методист Центру науково-технічної 
творчості Білоцерківської міської ради 

89. Коваленко Світлана Леонідівна, соціальний педагог КЗ СОР Лебединський 
педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка 

90. Коваленко Софія Миколаївна, студентка третього курсу Горлівського 
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

91. Коваль-Бардаш Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 
провідний науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту 
спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН України 

92. Ковальова Оксана Миколаївна, учитель початкових класів КЗ «Веселівська 
районна різнопрофільна гімназія» 

93. Козенко Алла Анатоліївна, учитель початкових класів Вишнівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Вишневої міської ради 
Бучанського району Київської області 

94. Кольчіба Галина Миколаївна, консультант КЗ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради 

95. Комашко Леонід Авксентійович, аспірант Інституту обдарованої дитини 
НАПН України 

96. Корєва Ірина Володимирівна, директор Нововоронцовського закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 

97. Костик Уляна Федорівна, керівник гуртка Хмельницького палацу творчості 
дітей та юнацтва 

98. Кочкодан Марта Володимирівна, учитель інформатики Львівської 
академічної гімназії при НУ «Львівська політехніка» 

99. Кошмал Тамара Іванівна, заступник директора з НВР (іноземні мови), 
вчитель англійської мови Спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 196 
Святошинського району міста Києва 

100. Кошова Людмила Сергіївна, вихователь Ніжинського обласного 
педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

101. Кравченко Юлія Миколаївна, кандидат філософських наук, завідувач 
Лабораторії з розвитку критичного мислення Національного центру «Мала 
академія наук України» 

102. Кравчук Олеся Анатоліївна, учитель Пряжівської ЗОШ Житомирського 
району 

103. Кудря Олена Павлівна, заступник директора учитель початкових класів 
Немішаївського ЗЗСО І–ІІІ ступенів Немішаївської селищної ради 
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104. Кузнєцова Галина Володимирівна, учитель Новогорівського ОЗЗСО I–
III ступенів 

105. Кузьменко Оксана Михайлівна, учитель української мови та літератури 
Кириківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кириківської 
селищної ради Великописарівського району Сумської області 

106. Куніц Олена Миколаївна, вихователь КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого типу» Криворізької міської ради 

107. Курлянчик Ольга Володимирівна, викладач історії Дніпрорудненського 
індустріального коледжу 

108. Кушнір Тетяна Василівна, методист Хмельницького обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді 

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

110. Лац Ліна Геннадіївна, практичний психолог ДНЗ «Веселка» міста 
Южноукраїнськ Миколаївської області 

111. Лебедик Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

112. Лебідь Ольга Миколаївна, майстер виробничого навчання ДНЗ «Буцький 
політехнічний професійний ліцей» 

113. Левицька Оксана Михайлівна, методист лабораторії культурної освіти та 
гуманітарних дисциплін Національного центру «Мала академія наук України» 

114. Левляс Тетяна Василівна, заступник директора з НМР Закарпатського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

115. Лещенко Юлія Григорівна, завідувач методичного відділу 
Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти «Лідер» 

116. Лимарь Наталія Олексіївна, завідувач відділу науково-дослідницької 
роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук» Хмельницького 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

117. Литвиненко Олена Олександрівна, учитель початкових класів 
Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 

118. Ліннік Олена Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

119. Ліпін Микола Вікторович, доктор філософських наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу філософсько-методологічних проблем 
інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України 

120. Лісовський Петро Миколайович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри теорії права, міжнародних та політичних відносин 
Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» 

121. Локшин Віктор Соломонович, доктор педагогічних наук, викладач 
кафедри психолого-педагогічних дисциплін Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
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122. Луганцова Євгенія Анатоліївна, методист відділу організаційно-методичного 
супроводу розвитку обдарованості Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, вчитель іноземної мови Лиманської 
ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Лиманської міської ради Донецької області 

123. Любченко Яна Ігорівна, учитель початкових класів КЗ «НВК № 6 
спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, центр естетичного 
виховання “Натхнення” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

124. Майфат Ірина Яківна, вчитель початкових класів КЗ «НВО Загальноосвітній 
навчальний заклад І–ІІІ ступенів № 1 – Дитячий юнацький центр „Перлинка” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

125. Макарович Василь Васильович, керівник гімназії Гринівської гімназії 
імені Ярослава Савки 

126. Маковецький Сергій Володимирович, директор КЗ «Сумський Палац 
дітей та юнацтва» 

127. Малецька Марія Олександрівна, магістрант, лаборант кафедри філософії 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

128. Малиновський Євгеній Вікторович, завідувач природничо-математичного 
відділу ОКПНЗ «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» 
Рівненської обласної ради 

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

130. Мандрегеля Людмила Миколаївна, учитель української мови і літератури 
Полтавської гімназії № 31 

131. Манішевська Надія Миколаївна, викладач екологічних дисциплін 
Боярського фахового коледжу НУБіП України 

132. Марусіна Лариса Миколаївна, доктор філософії з публічного управління 
та адміністрування, провідний спеціаліст з питань забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування Золотоніської РДА Черкаської області 

133. Матвєєва Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів НВК 
«Кіровоградський колегіум» 

134. Матвієнко Людмила Олександрівна, методист з навчальних дисциплін 
Центру з обслуговування ЗЗСО Відділу освіти Новотроїцької селищної 
ради 

135. Матухно Вікторія Василівна, учитель математики Рубіжанської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради 
Луганської області 

136. Мацюк Євгеній Михайлович, учитель хімії й біології Тальнівської ЗОШ  
І–ІІІ ст. № 2 Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської 
області 

137. Мендель Олена Василівна, директор, учитель української мови та 
літератури Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 196 Святошинського 
району м. Київ 
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138. Митулинська Олена Євгенівна, заступник директора з НВР, керівник 
гуртка КЗ Тернопільської міської ради «Станція юних техніків»  

139. Мітільова Валерія Миколаївна, студентка Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

140. Можаєва Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів КЗ 
«Веселівська районна різнопрофільна гімназія» 

141. Молостова Маргарита Миколаївна, директор КЗ «Станція юних техніків 
№ 3 Харківської міської ради» 

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

143. Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, 
професор, головний науковий співробітник лабораторії загальної та історії 
психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

144. Мотрич Аліна Петрівна, заступник директора Вишнівського центу 
творчості дітей та юнацтва 

145. Мотузинська Ірина Леонідівна, заступник директора з НВР (початкова 
школа) ЗЗСО № 235 імені В’ячеслава Чорновола м. Київ 

146. Муромцева Альона Леонідівна, методист навчально-методичного відділу, 
викладач Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 

147. Нагорна Наталія Миколаївна, методист Лабораторії з розвитку критичного 
мислення Національного центру «Мала академія наук України» 

148. Нагорний Віталій Віталійович, кандидат історичних наук, доцент, 
методист КЗ Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала 
академія наук учнівської молоді» 

149. Назарук Вікторія Миколаївна, учитель початкових класів Школи 
І–ІІІ ступенів № 309 Дарницького району м. Київ  

150. Нестеренко Наталя Володимирівна, вихователь-методист КЗ «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 241 комбінованого типу» Криворізької 
міської ради 

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

152. Ніколаєнко Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з навчально-методичної роботи КЗ «Сумський Палац дітей та 
юнацтва» 

153. Новікова Олена Володимирівна, завідувач організаційно-масового відділу 
Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти «Лідер» 

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

155. Овсянкіна Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка 
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156. Одновалова Наталія Вікторівна, учитель фізики КЗО «Середня 
загальноосвітня школа № 69» Дніпровської міської ради 

157. Олейничук Ірина Миколаївна, заступник директора з НВР, учитель 
української мови та літератури Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 196 
Святошинського району м. Київ 

158. Олексійчук Лариса Миколаївна, практичний психолог КЗ «Чоповицький 
ліцей» 

159. Олефіренко Ірина Володимирівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної 
ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

160. Олефіренко Людмила Миколаївна, вихователь-методист Загальноосвітнього 
навчального закладу І ступеня «Школа – дитячий садок “Паросток”» 

161. Онищенко Ірина Василівна, учитель математики Коростенської ЗОШ  
I–III ступенів № 11 Житомирської області 

162. Опанасюк Наталія Вікторівна, заступник директора з НВР ТОВ «ЗЗСО 
І–ІІІ ступенів Лайф Скул» 

163. Орленко Ірина Миколаївна, завідувач Одеського обласного ресурсного 
центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради» 

164. Остапчук Наталія Миколаївна, учитель математики Решнівецького НВК 
«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний закладу» 

165. Откидач Валентина Павлівна, учитель Багатирського ЗЗСО  
І–ІІІ ступенів 

166. Паламарчук Олена Олександрівна, викладач ДЗП П(ПТ)О «Харківське 
вище професійне училище швейного виробництва та побуту» 

167. Пастушенко Наталія Миколаївна, завідувач філії Глодоської ЗШ  
І–ІІІ ступенів «Новомиколаївська ЗШ» 

168. Пащенко Євген Юрійович, кандидат економічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору НАН України 

169. Петрик Галина Юріївна, методист Академії сучасної освіти м. Київ 
170. Пилипенко Інна Павлівна, завідувач КДНЗ № 30 «Оленка» міста Нікополь 
171. Пітух Лілія Іванівна, викладач професійно-теоретичної підготовки, 

голова методичної комісії класних керівників Вищого професійного 
училища № 13 м. Івано-Франківськ 

172. Плахотський Олександр Віталійович, старший викладач кафедри ПМД та 
ІПО ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

173. Поворознюк Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
учитель української мови та літератури ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 53 з 
поглибленим вивченням німецької мови міста Києва 

174. Погрібна Дар’я Владиславівна, кандидат філософських наук, доцент 
Державного інституту інфраструктури та технологій, старший науковий 
співробітник відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного 
розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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175. Поклад Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії загальної 
психології та історії психології імені В. А. Роменця Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України 

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

177. Полукова Наталія Олександрівна, учитель початкових класів ЗЗСО 
№ 235 імені В’ячеслава Чорновола м. Київ 

178. Польська Олена Анатоліївна, учитель української мови та літератури  
КЗ «Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів» 
Рубанівської сільської ради Херсонської області 

179. Попович Наталія Володимирівна, методист Закарпатського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

180. Потапова Наталія Михайлівна, методист науково-методичного центру 
виховної роботи та позашкільної освіти Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області 

181. Процишин Володимир Михайлович, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії і релігієзнавства Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 

182. Путята Світлана Олексіївна, психолог Сімейного освітнього центру 
«Кітерра» 

183. Радзевич Тетяна Петрівна, учитель хімії та природознавства 
Фастівського академічного ліцею № 2 

184. Радченко Ольга Борисівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

185. Ракоїд Валентина Миколаївна, практичний психолог ДЗО № 19 
«Кобзарик» м. Біла Церква Київської області 

186. Рамусь Ірина Вікторівна, здобувач освіти Маріупольського державного 
університету 

187. Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор, 
почесний академік НАПН України, провідний науковий співробітник 
відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 

188. Римар Софія Володимирівна, здобувач освіти другого магістерського 
рівня Львівського національного університету імені І. Франка 

189. Романюк Уляна Сергіївна, методист КПНЗ «Центр дитячої та юнацької 
творчості “Мрія” Криворізької міської ради» 

190. Роянова Ірина Володимирівна, заступник директора з НВР 
Краматорського вищого професійного училища 

191. Рябущиць Іванна Іванівна, вчитель Познанського НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
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192. Савчук Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, провідний 
науковий співробітник відділу філософсько-методологічних проблем 
інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України 

193. Салюк Наталія Віталіївна, завідувач методичного відділу КЗ Полтавської 
обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» 

194. Самойленко Данило Олегович, викладач, аспірант кафедри філософії та 
політології Житомирського державного університету імені Івана Франка  

195. Сеньків Володимир Михайлович, методист Тернопільського комунального 
методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу 

196. Сидоренко Наталія Володимирівна, учитель української мови та 
літератури та зарубіжної літератури Філії Глодоської ЗШ І–ІІІ ступенів 
«Новомиколаївська ЗШ» 

197. Сидорець Тетяна Володимирівна, керівник гуртка – методист Ніжинської 
Станції Юних Техніків 

198. Сидорчук Катерина Володимирівна, учитель КУ «Печанівський ЗЗСО І–ІІІ 
ступенів» 

199. Ситенко Алла Павлівна, вихователь-методист КЗ «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 4 “Дивосвіт” 
Слобожанської селищної ради» 

200. Сікачова Наталя Леонідівна, шкільний бібліотекар Херсонської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням 
української мови Херсонської міської ради 

201. Січкар Алла Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

202. Скитська Олена Володимирівна, заступник директора з НВР, учитель 
математики Краматорської загальноосвітньої середньої школи  
І–ІІІ ступенів № 20 Краматорської міської ради Донецької області 

203. Сливка Олена Іванівна, методист відділу науково-дослідницької роботи з 
обдарованою молоддю «Мала академія наук» Хмельницького обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

204. Сліпак Світлана Михайлівна, заступник директора з НВР Ніжинського 
обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

205. Сліпчук Ірина Олександрівна, практичний психолог Центру національно-
патріотичного виховання Броварської міської ради 

206. Слободенюк Анастасія Дмитрівна, соціальний педагог Краматорського 
вищого професійного училища № 14 

207. Слободян Аліна Вікторівна, учитель Бердичівської ЗОШ 
208. Смольникова Галина Валентинівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент Інституту післядипломної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

209. Сніцаренко Галина Петрівна, заступник директора з НВР Сколівського 
ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук 
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210. Солодовенко Олена Арсеніївна, в. о. директора, методист Центру науково-
технічної творчості Білоцерківської міської ради 

211. Стандрет Галина Несторівна, керівник гуртка – методист, 
культорганізатор КЗ Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 

212. Станевич Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, соціальний педагог 
Житомирської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 28 м. Житомира імені гетьмана 
І. Виговського 

213. Стасенко Валентина Іванівна, учитель української мови та літератури КЗ 
«Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти  
І–ІІІ ступенів» Рубанівської сільської ради Херсонської області 

214. Статівка Євгенія Миколаївна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної 
ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

215. Статівка Сергій Олексійович, завідувач науково-технічного відділу 
КЗ Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та 
роботи з талановитою молоддю 

216. Столяр Вікторія Вікторівна, учитель Уманської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 3 

217. Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

218. Студенець Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії та методики початкової та дошкільної освіти 
Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти 

219. Суінова Діана Михайлівна, викладач Боярського фахового коледжу 
220. Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник  
сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та 
біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського 

221. Сухорукова Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів Харківської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 64 Харківської міської ради 
Харківської області 

222. Терстуях Світлана Іванівна, директор КЗ «Мангушський ЗЗСО  
І–ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району 
Донецької області, голова Мангушського селищного товариства греків 

223. Тильна Ярослава Валентинівна, учитель математики Новогуйвинської 
гімназії 

224. Тихонова Ірина Іванівна, директор Палацу дитячої та юнацької творчості 
Солом’янського району м. Київ 

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

226. Ткаченко Олеся Яківна, кандидат філософських наук, доцент Луганської 
державної академії культури і мистецтв 
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227. Томпа Галина Володимирівна, заступник директора з НВР, учитель 
географії Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 196 Святошинського 
району м. Київ 

228. Третяк Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

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

230. Федорко Інна Анатоліївна, учитель математики Краматорської 
загальноосвітньої середньої школи І–ІІІ ступенів № 20 Краматорської 
міської ради Донецької області 

231. Федорко Софія Романівна, студентка фізико-математичного факультету 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

232. Федорова Анастасія Петрівна, завідувач відділу КЗ «Сумський Палац 
дітей та юнацтва» 

233. Федорова Ксенія Георгіївна, аспірант кафедри філософії Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, учитель зарубіжної літератури 
та англійської мови, викладач філософії в курсі «Філософське ательє» 

234. Федорчук Оксана Анатоліївна, молодший науковий співробітник відділу 
філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 

235. Філімоненко Наталія Василівна, вихователь ДНЗ № 117 «Калинонька» 
м. Миколаїв 

236. Філіппова Надія Костянтинівна, учитель Іллінівського ОЗЗСО з 
поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області 

237. Фомін Аліна Сергіївна, соціальний працівник Херсонської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 53 

238. Фомін Ірина Сергіївна, педагог-організатор Херсонської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 53 

239. Фролова Тетяна Валентинівна, учитель Великописарівської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів імені І. М. Середи 

240. Хабрат Крістіна Володимирівна, практичний психолог Херсонської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням 
української мови Херсонської міської ради 

241. Харченко Інна Георгіївна, викладач ВСП «Київський фаховий коледж 
комп’ютерних технологій та економіки НАУ» 

242. Хвостенко Ольга Вікторівна, вчитель початкових класів КЗ «Полтавська 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради 
Полтавської області» 
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243. Хомякова Ірина Павлівна, учитель англійської мови Спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів  
з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської області 

244. Хоружа Олена Сергіївна, керівник гуртка КПНЗ Центру дитячої та 
юнацької творчості «Сонях» Криворізької Міської Ради 

245. Храмова Наталя Юріївна, консультант КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Нікопольської міської ради» 
Дніпропетровської області 

246. Хрипченко Аліса Анатоліївна, заступник директора з ВР Зориківської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Міловської районної ради 
Луганської області 

247. Хромова Ольга Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
Державного університету інфраструктури та технологій 

248. Червінська Інна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа 
Українських Карпат» Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 

249. Черненко Юлія Іванівна, заступник начальника управління освіти, молоді 
та спорту Лиманської міської ради, управління освіти, молоді та спорту 
Лиманської міської ради Донецької області 

250. Чернявська Олександра Вікторівна, заступник директора з НВР 
(початкові класи), учитель англійської мови Спеціалізованої школи  
І–ІІІ ступенів № 196 Святошинського району м. Київ 

251. Чумаченко Анна Кирилівна, учениця Спеціалізованої загальноосвітньої 
школи № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови м. Ізмаїл Одеської області 

252. Шапошнікова Ольга Володимирівна, заступник директора з НВР ОЗ НВК 
Асканія-Нова «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад – гімназія» Асканія-
Нова селищної ради 

253. Швед Лідія Романівна, учитель Підгородецької загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів 

254. Шевчишена Оксана Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки та психології Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

255. Шевчук Ольга Олександрівна, завідувач КУ ЗДО «Ялинка» 
256. Шевчук Юлія Сергіївна, старший викладач Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 
257. Шепельова Марія Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

258. Шершун Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів 
Вознесенської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 



259. Шиян Олена Олександрівна, практичний психолог закладу освіти
ДНЗ «Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району
Запорізької області

260. Шімон Андріана Іванівна, учитель математики Шаланківської ЗОШ
І–ІІІ ступенів

261. Шпачинський Ігор Леонідович, кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри психології та соціальних наук Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського

262. Шпильова Вікторія Володимирівна, заступник директора з НВР, учитель
хімії спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 196 Святошинського району
м. Київ

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

264. Шумейко Людмила Михайлівна, студентка – магістрантка Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв, викладач по класу
фортепіано Миргородської дитячої музичної школи імені А. П. Коломійця

265. Шумило Тамара Володимирівна, керівник гуртка Центру творчості дітей
та юнацтва «Шевченківець» м. Київ

266. Шумова Марія Миколаївна, заступник директора з НВР, учитель ЗОШ
І–ІІІ ступенів № 4 Покровської міської ради Донецької області

267. Юрківська Анжела Володимирівна, учитель, керівник гуртка
Рокитнянського ліцею – МАН Рокитнянської селищної ради
Білоцерківського району Київської області

268. Яводчак Валентина Романівна, викладач Відокремленого структурного
підрозділу «Тальянківський агротехнічний фаховий коледж Уманського
національного університету садівництва»

269. Янворська Лариса Анатоліївна, учитель Єрківського ЗЗСО І–ІІІ ступенів
імені Героя України В. М. Чорновола

270. Яненко Марина Миколаївна, учитель початкових класів Миргородського
НВК (ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон» Миргородської міської ради Полтавської
області

271. Ярова Світлана Олександрівна, учитель англійської мови НВК
«Кіровоградський колегіум»

272. Ярош Ольга Володимирівна, практичний психолог Палацу учнівської
молоді м. Луцьк

273. Яцик Ірина Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент
Житомирського державного університету імені Івана Франка


