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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Мета конференції: обмін досвідом і виявлення інноваційних підходів в контексті 

розв’язання проблем проєктування розвитку обдарованої особистості, проведення 
психолого-педагогічного супроводу, підготовки педагогічних працівників для роботи 
з обдарованими дітьми. 

Наукова тематика конференції: 
 проєктування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників освітнього 

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

спрямування 
 підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в системі 

післядипломної педагогічної освіти 
До участі запрошуються: науковці Національної академії педагогічних наук 
України; викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів 
післядипломної освіти; адміністрація освітніх закладів, учителі, класні керівники, 
психологи, соціальні педагоги; аспіранти й магістранти; усі зацікавлені тематикою 
конференції. 
Конференція відбудеться в онлайн-режимі на платформі Zoom (ідентифікатор 
конференції та код підключення буде надіслано на електронну адресу учасників-
доповідачів), з прямою трансляцією на Facebook-сторінку Інституту обдарованої 
дитини НАПН України (для учасників-слухачів).  



 

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ 
 Онлайн-виступ з доповіддю (або надання організатору відеозапису доповіді для 

онлайн-трансляції) та розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції 
 Проведення в програмі конференції практичного заходу (майстер-клас, тренінг, тощо) 
 В якості слухача (онлайн-перегляд заходу та участь в обговоренні проблематики заходу) 
 Заочна (включення доповіді в програму конференції та розміщення публікації в 

збірнику матеріалів) 

Для участі в роботі конференції необхідно  
до 20 червня 2022 року 

заповнити реєстраційну форму учасника заходу за покликанням: 

https://forms.gle/dMEh94gf7rq7nRgFA 

Участь у конференції – безкоштовна!!!* 
*Кожен учасник може замовити електронний сертифікат учасника – 50 грн. 

(PDF-файл, надісланий на електронну адресу, вказану під час реєстрації). Оплата 
замовлення здійснюється на підставі рахунку, надісланого на електронну адресу 
вказану в реєстраційній формі.  

** Учасники, що виступатимуть з онлайн-доповіддю чи проведуть захід в 
програмі конференції – отримують сертифікат учасника безкоштовно! 

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронній бібліотеці 
Національної академії педагогічних наук України lib.iitta.gov.ua та сайті Інституту 
обдарованої дитини НАПН України iod.gov.ua 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Публікації, обсягом до 10 сторінок, надсилати до 20.06.22 р. на електронну адресу: 

2275423@ukr.net, тема листа «Публікація. Конференція 23,24.06.22» 
Вимоги до оформлення: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,0; з нового рядка з 
вирівнюванням праворуч Прізвище та ініціали автора, жирним шрифтом; з 
наступного рядка курсивом: науковий ступінь, вчене звання, посада та назва 
установи / навчального закладу, електронна адреса автора; далі, з нового рядка, по 
центру – НАЗВА СТАТТІ великими літерами жирним шрифтом. У наступному 
рядку курсивом з вирівнюванням за шириною – анотація та ключові слова 
українською та англійською мовами. Після пропуску одного рядка, текст статті, після 
якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел). 

Матеріали в збірнику буде подано в авторській редакції.  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Контакт з проблематики конференції: 
Киричук Валерій Олександрович (066) 666-24161, kyrichuk@ukr.net 
Контакт з організаційних питань і розміщення публікацій: 
Шульга Валентина (067) 729-9401, 2275423@ukr.net 

Дякуємо за співпрацю та інформування Ваших колег!!! 

https://forms.gle/dMEh94gf7rq7nRgFA
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