
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України на 2021 рік 
18 листопада відбудеться методологічний семінар з теми: 

«РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: 
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ» 

Напрями роботи семінару: 
 Методологічні, теоретичні та прикладні проблеми дослідження феномена обдарованості 
 Ідентифікація обдарованості дітей та молоді на різних рівнях освіти 
 Розвиток, підтримка і супровід обдарованих дітей та молоді у сім’ях і закладах освіти 
 Освітні та інформаційно-цифрові технології в роботі з обдарованими дітьми та молоддю 
 Психолого-педагогічна підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими 

дітьми та молоддю 
Запрошуються: 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 як державної, так і недержавної форм власності; 
працівники дошкільних закладів освіти і центрів раннього розвитку дитини; студенти та 
аспіранти ЗВО, а також всі, хто цікавиться проблемами обдарованості. 

З огляду на несприятливу епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19, 
методологічний семінар буде проведено в дистанційному онлайн-режимі на платформі Zoom. 
Посилання для участі в семінарі та пробного підключення буде надано напередодні семінару 
(надіслано на електронну скриньку учасника, вказану під час реєстрації). 

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ 
Онлайн-виступ з доповіддю (або надання організатору відеозапису доповіді для трансляції в 
онлайн-режимі) + включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в збірнику 
матеріалів семінару 
Заочна – розміщення публікації в збірнику матеріалів семінару та включення доповіді в 
програму заходу (секційні засідання)  
Онлайн-участь в обговоренні 

Для участі в роботі методологічного семінару необхідно  
до 8 листопада 2021 року 

заповнити реєстраційну форму учасника заходу за посиланням  
https://forms.gle/2zmCWuoLJagRBxrS9 

Участь у заході – безкоштовна!* 
 

https://forms.gle/2zmCWuoLJagRBxrS9


 

Відібрані оргкомітетом матеріали семінару будуть розміщені в електронному журналі 
«Вісник Національної академії педагогічних наук України», опубліковані у фахових наукових 
виданнях НАПН України, а також розміщені в електронному вигляді на сайтах Інституту 
обдарованої дитини НАПН України www.iod.gov.ua та «Острів знань» ostriv.in.ua 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ 
Статті, обсягом 8–10 сторінок, надсилати до 08 листопада 2021 року на електронну 

адресу: 2275423@ukr.net, тема листа «Публікація. Методсемінар 18.11.21». 
Рукопис подається у форматі rtf, розмір сторінки А4, всі поля – 2,0 см, абзацний відступ – 

1,25 см (виставляється автоматично). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, 
міжрядковий інтервал – 1. 

З вирівнюванням праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, з нового 
рядка курсивом – науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи (навчального 
закладу), електронна адреса автора; з нового рядка ORCID ID. 

Далі, по центру, назва публікації 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, з вирівнюванням за шириною; в тексті ініціали 

розміщуються перед прізвищем, між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний 
пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл); посилання на літературу та інтернет джерела 
записуються у квадратних дужках. У разі використання скорочень додається список їх 
умовних позначень. 

Після тексту публікації, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел), подається згідно 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40). 

Матеріали в збірнику публікуються в авторській редакції.  

* Учасники, за бажання, мають можливість замовити: 
• електронний сертифікат учасника – 50 грн (PDF-файл, надісланий на електронну адресу 

учасника, вказану під час реєстрації).  
• комплект друкованих матеріалів семінару – 250 грн (програма заходу, збірник матеріалів 

та сертифікат учасника; друковані матеріали надсилаються Новою поштою за рахунок 
отримувача). 

Оплата замовлення здійснюється на підставі надісланого на електронну адресу учасника 
рахунку, відповідно до обраного варіанту.  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-д, Київ, 04053 
Контакт з проблематики конференції: 
Малиношевська Альона Василівна, заступник директора з наукової роботи  
Viber (097) 318-08-01, Е-mаіl: jakovyna@ukr.net 
Контакт з організаційних питань і розміщення публікацій: 
Шульга Валентина, завідувач науково-організаційного відділу  
(067) 729-94-01, Viber (063) 644-3478, Е-mаіl: 2275423@ukr.net 

  

Дякуємо за співпрацю та інформування Ваших колег! 

http://www.iod.gov.ua/
mailto:2275423@ukr.net

