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ЧАСТИНА І.
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
Основні завдання Інституту у звітному році визначалися призначенням
та метою його діяльності як єдиної спеціалізованої установи в Україні, на яку
покладено завдання дослідження феномена дитячої обдарованості та
розроблення науково – методичного забезпечення розв’язання актуальної
для країни проблеми: створення державної системи виявлення, розвитку та
підтримки обдарованих дітей та молоді.
Зусилля колективу Інституту-адміністрації, наукових працівників,
допоміжного персоналу – у 2018 році були спрямовані на всебічне кількісне
та якісне покращення його діяльності, виконання завдань, пов’язаних із
державним замовленням на виконання наукових досліджень, розбудовою
державної системи виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей та
молоді.
Діяльність Інституту здійснювалась відповідно до регламенту та плану
роботи НАПН України на 2018 рік, плану роботи Інституту, завдань
тематичного плану наукових досліджень і була спрямована на вирішення
наукових та організаційних завдань, пов’язаних з дослідженням феномена
дитячої

обдарованості,

особливостей

середовища,

сприятливого

для

виявлення і розвитку обдарованості, розроблення інформаційних технологій
виявлення, розвитку, підтримки та супроводу обдарованих дітей та молоді,
підвищення рівня та поширення знань щодо суспільного значення і цінності
розкриття потенціалу обдарованих дітей та молоді, науково-методичного
забезпечення розроблення науково-методичного інструментарію діагностики
і розвитку обдарованих учнів.
Значне місце у роботі колективу займало вирішення завдань щодо
розвитку Інституту як наукової установи. Зокрема, Інститут отримав ліцензію
Міністерства освіти і науки України на освітню діяльність у сфері вищої
освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від
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18.01.2018 р. № 53-л) у галузі 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 –
Освітні, педагогічні науки, спеціалізація – Освіта та розвиток обдарованої
особистості, ліцензійний обсяг – 7 осіб.
У 2018 році завершено виконання чотирьох прикладних науководослідних робіт: «Науково-методичні засади психологічної діагностики
особистісних

чинників

розвитку

інтелектуальної

обдарованості

старшокласників» (номер державної реєстрації: 0116U000698, термін
виконання: січень 2016 р. – грудень 2018 р.); «Науково-методичні засади
діагностики практичного інтелекту учнівської молоді» (номер державної
реєстрації: 0116U000696, термін виконання: січень 2016 р. – грудень 2018 р.);
«Науково-методичне забезпечення проектування
інформаційно-комунікаційних

технологій

для

і створення засобів
діагностування

видів

обдарованості дітей та молоді» (номер державної реєстрації: 0116U000695,
термін виконання: січень 2016 р. – грудень 2018 р.); «Науково-методичне
забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі» (номер державної реєстрації:
0116U000697, термін виконання: січень 2016 р. – грудень 2018 р.).
Продовжено виконання фундаментальних науково-дослідних робіт:
«Інформаційно-технологічне

забезпечення

розвитку

академічної

обдарованості учнів ліцеїв на засадах синергетики» (номер державної
реєстрації: 0118U000252, термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2019 р.);
«Стратегії і методи розвитку творчої особистості» (номер державної
реєстрації: 0118U000251, термін виконання: січень 2018 р. – грудень 2020 р.)
Відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і
науки України та Національної академії педагогічних наук України на 20172020 роки Інститутом у 2018 році здійснено:
− розроблено та апробовано методику діагностики особистісних
факторів розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників (ОФО).
Отримані експериментальні результати вказують на те, що діагностика
особистісних якостей дозволяє здійснити попередню прогностичну оцінку
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інтелектуальної обдарованості та ідентифікувати дітей, які, з високою
ймовірністю, наділені задатками інтелектуальної обдарованості;
− розроблено

та

впроваджено

комп’ютеризовану

комплексну

профорієнтаційну програму для старшокласників, яка здійснює діагностику
інтересів, схильностей, цінностей за методикою професійної спрямованості
Дж.Холланда; особистісних особливостей, характеру за опитувальником
Р. Кеттела (http://testoteka.iod.gov.ua);
− проведено семінар для вчителів «STEM-освіта в дії» (17 травня
2018 р., м. Кропивницький);
− проведено науково-практичний семінар для вчителів природничих
дисциплін Тернопільської, Волинської, Рівненської, Київської областей у
рамках проекту НЦ МАНУ «Відкрита освітня лабораторія» (29 січня 2018 р.,
м. Київ);
− проведено тренінг для вчителів природничих дисциплін в рамках
Всеукраїнського проекту «Впровадження інноваційних освітніх технологій в
системі МАН» (16-17 березня 2018 р., м. Київ);
− розроблено Положення про Всеукраїнський науково-методичний
віртуальний STEM-центр;
− створено і забезпечено функціонування Всеукраїнського науковометодичного віртуального STEM-центру (http://stemua.science/) спільно з НЦ
МАНУ;
− здійснено відбір та спеціальну підготовку обдарованих учнів для
участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS».
Проведено тренувальні збори учасників Міжнародної конференції юних
дослідників «ICYS-2018» (з лютого по квітень 2018 року). Команда
обдарованих учнів із п’яти учасників взяла участь у щорічній Міжнародній
конференції молодих учених «ICYS»

19-25 квітня 2018 р. (м. Белград,

Сербія), за результатами якої учні отримали 6 нагород (1 золота медаль, 1
срібна медаль, 4 бронзових медалі);
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− створено групу у Facebook «Тьютор в соціальній мережі» для
мережевої взаємодії керівників освітніх установ та інших учасників
експерименту

з

метою

здійснення

психолого-педагогічної

підтримки

соціалізації обдарованих учнів;
− проведено ІУ Всеукраїнський конкурс закладів загальної середньої
освіти України «Школа – джерело талантів» (лютий – травень 2018 року).
Загальна кількість учасників – 353 закладів загальної середньої освіти
України.
Одним з основних напрямів діяльності Інституту у 2018 році було
науково-методичне забезпечення роботи установ і закладів, що здійснюють
пошук, виявлення та розвиток обдарованих дітей та молоді у процесі їх
навчання,

професійного

орієнтування

та

підготовки,

соціалізації,

громадянського виховання. Результати науково-дослідної роботи Інституту у
2018 році

пройшли широку апробацію та впровадження у практику.

Результати

науково-теоретичних

досліджень

лягли

в

основу

нових

посібників, монографій, методичних рекомендацій, які були впроваджені у
закладах середньої освіти,

закладах позашкільної освіти, закладах вищої

освіти.
За результатами науково-дослідної роботи у 2018 році підготовлено і
опубліковано 113 статей, із них у виданнях, що входять до наукометричних
баз даних – 52 статті. Підготовлено, опубліковано, розповсюджено наукову,
виробничо-практичну продукцію: монографії – 1; збірники наукових праць –
4; методичні посібники – 4; методичні рекомендації – 1.
Співробітники всіх наукових підрозділів Інституту взяли участь у 25
науково-практичних масових заходах, у тому числі 4 міжнародних заходах.
Інститутом організовано та проведено 14 науково-практичних заходи, 12 з
яких було включено до плану роботи НАПН України на 2018 рік, 3 з яких
міжнародні.
Співробітник Інституту М. С. Гальченко є членом робочої групи при
Міністерстві освіти і науки України зі створення стандарту спеціалізованої
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загальної середньої освіти наукового спрямування. На кінець звітного
періоду проект стандарту запропонований для громадського обговорення
(розміщений на сайті МОН України).
За активної роботи співробітників Інституту К. А. Андросович,
В. О. Киричука у робочій групі Міністерства науки і освіти України
розроблено і прийнято Верховною Радою України Закон України «Про
протидію булінгу».
Упродовж звітного та двох попередніх років Інститутом обдарованої
дитини НАПН України за завершеними фундаментальними – 1 та
прикладними – 5 науково-дослідними роботами було підготовлено 23
одиниці продукції (з них надруковано – 18, впроваджується 22). Загальна
кількість об’єктів впровадження результатів науково-дослідних робіт – 128,
із них: заклади освіти – 93 (у тому числі, заклади загальної середньої освіти –
51; заклади позашкільної освіти – 2; заклади вищої освіти – 40); підвідомчі
установи НАПН України – 9 (у тому числі, 2 електронні бібліотеки); інші
установи, підприємства, організації, де використовується продукція установи
– 26.
Діяльність Інституту забезпечують 85 осіб, із них 58 – наукових
працівника.
За звітний період 1 науковий співробітник успішно пройшов захист
дисертації та отримав диплом «кандидат психологічних наук».
У 2018 році серед наукових співробітників один працівник отримав
високу нагороду академічного рейтингу «Золота фортуна», 19 наукових
співробітників нагороджені Грамотами та Почесними грамотами НАПН
України.
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ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІІ.1. Наукові дослідження на виконання державних цільових програм та
виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України.
У звітному році Інститутом виконано всі заплановані завдання
Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та
Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки.
№
з/
п

Номер та назва
пункту
Програми

Виконавці
(підрозділ,
відповідальний
виконавець)

1.

П. 22. Наукове
та методичне
забезпечення
діагностики та
супроводу
інтелектуально
обдарованих
старшокласник
ів

відділ
діагностики
обдарованості,
Мельник М.Ю.,
завідувач
відділу

2.

Результати діяльності

Розроблено та апробовано методику
діагностики особистісних факторів
розвитку інтелектуальної обдарованості
старшокласників (ОФО), яка дозволяє
здійснити попередню прогностичну оцінку
рівня інтелектуальної обдарованості та
ідентифікувати дітей, які, з високою
ймовірністю наділені задатками
інтелектуальної обдарованості.
Підготовлено і видано:
-Мельник М. Ю. Портфоліо інтелектуально
обдарованого старшокласника, схильного до
дослідницької діяльності : методичні
рекомендації [Текст] / М. Ю. Мельник. – Київ
: Інститут обдарованої дитини, 2017. – 42 с.
-Психологічна діагностика інтелектуально
обдарованих старшокласників : методичний
посібник / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник,
Н. І. Поліхун, К. Г. Постова. – Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2018. –
142 с.
П. 23.
відділ
Розроблено та впроваджено
Розроблення і
діагностики
комп’ютеризовану комплексну
впровадження
обдарованості, профорієнтаційну програму для
комп’ютеризов Мельник М.Ю., старшокласників, яка здійснює діагностику
аної
завідувач
інтересів, схильностей, цінностей за
комплексної
відділу
методикою професійної спрямованості
профорієнтацій
Дж.Холланда; особистісних особливостей,
ної програми
характеру за опитувальником Р. Кеттела
для
(http://testoteka.iod.gov.ua).
старшокласник
Програма спрямована на прогнозування
ів «Абітурієнт»
навчальної та професійної успішності
особистості в різних сферах діяльності.
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3.

4.

5.

П. 24.
Вивчення та
впровадження
інноваційного
досвіду з
питань
розвитку,
освіти й
виховання
обдарованих
учнів

П.26. Науковометодичний
супровід
впровадження
STEM-освіти в
Україні

П. 28.
Здійснення
методичного
супроводу
виявлення і
розвитку
інтелектуально
обдарованих
дітей

Сектор
«Розробки
діагностичних
технологій»
відділу
діагностики
обдарованості,
Поліхун Н. І.,
провідний
науковий
співробітник,
Постова К.Г.,
провідний
науковий
співробітник
Сектор
«Розробки
діагностичних
технологій»
відділу
діагностики
обдарованості,
Поліхун Н. І.,
провідний
науковий
співробітник
Сектор
«Розробки
діагностичних
технологій»
відділу
діагностики
обдарованості,
Поліхун Н. І.,
провідний
науковий
співробітник,
Постова К.Г.,
провідний
науковий
співробітник

Проведено семінар для вчителів «STEMосвіта в дії» (17 травня 2018 р., м.
Кропивницький).
Проведено науково-практичний семінар для
вчителів природничих дисциплін
Тернопільської, Волинської, Рівненської,
Київської областей в рамках проекту НЦ
МАНУ «Відкрита освітня лабораторія» (29
січня 2018 р., м. Київ).
Тренінг для вчителів природничих дисциплін
у рамках Всеукраїнського проекту
«Впровадження інноваційних освітніх
технологій в системі МАН» (16-17 березня
2018 р., м. Київ).
Розроблено Положення про Всеукраїнський
науково-методичний віртуальний STEMцентр.
Спільно з НЦ МАНУ створено і забезпечено
функціонування Всеукраїнського науковометодичного віртуального STEM-центру
(http://stemua.science/).

Здійснено відбір та спеціальну підготовку
обдарованих учнів для участі у щорічній
Міжнародній конференції молодих учених
«ICYS».
Проведено тренувальні збори учасників
Міжнародної конференції юних дослідників
«ICYS-2018» (з лютого по квітень 2018 року).
Команда обдарованих учнів із п’яти
учасників взяла участь у щорічній
Міжнародній конференції молодих учених
«ICYS» 19-25 квітня 2018 р. (м. Белград,
Сербія), за результатами якої учні отримали 6
нагород (1 золота медаль, 1 срібна медаль, 4
бронзових медалі)
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6.

П. 29.
Розроблення та
апробація
мережного
середовища як
засобу
здійснення
психологопедагогічної
підтримки
соціалізації
обдарованих
старшокласник
ів

відділ
інтелектуально
го розвитку
обдарованої
особистості,
Андросович К.
А., завідувач
відділу

7.

П. 30.
Організація та
проведення
Всеукраїнськог
о конкурсу
загальноосвітні
х навчальних
закладів щодо
роботи з
обдарованими
дітьми «Школа
– джерело
талантів»
П. 103. Участь
у роботі
Наукової ради
МОН України з
конкурсного

Інститут
обдарованої
дитини, відділ
інноваційних
технологій в
освіті
обдарованих

8.

відділ
діагностики
обдарованості,
Тименко В.П.,
головний

Створено групу у Facebook «Тьютор в
соціальній мережі» для мережевої взаємодії
керівників освітніх установ та інших
учасників експерименту з метою здійснення
психолого-педагогічної підтримки
соціалізації обдарованих учнів.
Розроблено програму онлайн тестування
щодо визначення рівня соціалізації
обдарованих учнів (http://testoteka.iod.gov.ua).
Проведено онлайн опитування педагогів з
метою визначення рівня володіння
інформаційно-комунікативними засобами та
їх використанням в освітньому процесі
(https://docs.google.com/forms/d/1RVnFkF0dG
5___ZRcccUefhGpjJYyvB8rkwR6NVpYWyc/e
dit).
Підготовлено і видано:
- Андросович К.А. Профілактика
деструктивної соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі:
методичні рекомендації / К. А. Андросович,
Л. І. Ткаченко. – Інститут обдарованої дитини
НАПН України, 2018. – 40 с.
- Інтерактивна психолого-педагогічна
підтримка соціалізації обдарованих учнів:
методичний посібник / Гальченко М.С.,
Андросович К.А., Ткаченко Л.I., Ковальова
O.A., Найдьонова Л.M.. – Київ: Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2018. –
152 с.
У 2018 р. проведено ІУ Всеукраїнський
конкурс закладів загальної середньої освіти
України «Школа – джерело талантів» (лютий
– травень 2018 року).
Загальна кількість учасників – 353 закладів
загальної середньої освіти України.

Тименко В. П. – член комісії з питань
дослідно-експериментальної роботи у
навчальному процесі дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів
Науково-методичної ради з питань освіти
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відбору
проектів
фундаментальн
их і
прикладних
досліджень за
фаховим
напрямом
«Педагогіка,
психологія,
соціологія,
українознавств
о, проблеми
освіти і науки,
молоді та
спорту»
П. 104. Участь
у роботі
Науковометодичної
ради з питань
освіти МОН
України та у
відповідних
науковометодичних
комісіях цієї
ради
10. П. 105.
Підготовка
наукових
періодичних
видань,
співзасновники
яких МОН і
НАПН України
11. П. 113.
Організація і
проведення
щорічних
освітянських
виставок
9.

науковий
співробітник

Міністерства освіти і науки України.

відділ
діагностики
обдарованості,
Тименко В.П.,
головний
науковий
співробітник

Тименко В. П. – член науково-методичної
комісії відділення професійно-технічної
освіти з професійної педагогіки, психології та
змісту професійно-технічної освіти Науковометодичної ради з питань освіти Міністерства
освіти і науки України.

відділ
діагностики
обдарованості,
Тименко В.П.,
головний
науковий
співробітник

Тименко В. П. – член редколегії науковометодичних журналів:
- «Професійно-технічна освіта»;
- «Початкова школа».

відділ
інноваційних
технологій в
освіті
обдарованих,
Шульга В. М.,
заступник
завідувача
відділу

Участь у роботі Х Міжнародного форуму
«Інноватика в сучасній освіті» (23-25 жовтня
2018 р.)
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ІІ.2. Фундаментальні дослідження.
У 2018 році проводилося два перехідні фундаментальні дослідження за
науковими напрямами:філософія освіти; психологічні основи творчості та
обдарованості.
1. Тема наукового дослідження: «Стратегії і методи розвитку творчої
особистості».
Номер державної реєстрації: 0118U000251.
2. Назва етапу наукового дослідження: Аналітико-концептуальний.
3.

Повна

назва

наукової

установи,

організації-виконавця,

юридична адреса, телефон, факс:
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 04053, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-27-27, тел./факс (044) 483-14-67; email: іоd@iod.gov.ua; р/р 35216096015556 Державна казначейська служба
України, м. Київ, ЄДРПОУ: 35392834, МФО: 820172
4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає
5. Науковий керівник дослідження:
Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор,
завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку
людини Інституту обдарованої дитини НАПН України
6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 2 чол.;
сумісників (всього) – 6 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 2 чол.,
кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 3 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок - кінець)
січень 2018 р. – грудень 2020 р.
8. Фактична вартість наукового дослідження (у грн.):
усього: 708365,59 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним
завданням
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Науково-дослідна робота у звітний період проводилась відповідно до
програми та технічного завдання наукового дослідження.
Систематизовано і опрацьовано науково-теоретичні, історичні та
інші першоджерела за темою, здійснено формування бібліографії.
Здійснено узагальнення щодо методології формування творчості як
чинника становлення творчої особистості в контексті розвитку сучасного
«суспільства знань»: сучасна «економіка знань» або «креативна економіка»,
наближаючись до своєї межі в рамках індустріального способу виробництва,
досягає колосального рівня впливу на життя людей( ідеї про виробництво
попиту та «переформування» індивідуальних схильностей і прагнень у
потрібному напрямку); «креативна економіка», з одного боку, все більше
детермінує індивіда, позбавляючи його можливості критично осмислити своє
становище і, тим самим, протистояти «економічному імперіалізму», з іншого
– наближаючись до своєї межі, вона породжує можливість якісного
подолання самої себе; ця можливість міститься у значенні особистості як
необхідного

фактору

переходу

індустріального

суспільства

в

постіндустріальне, «суспільство знань», внаслідок того, що динамізм
сучасного світу ґрунтується на творчому потенціалі особистості; потреба в
інноваційній, креативній економіці породжує потребу в творчій особистості.
Виявлено сукупність глобальних суспільних умов розвитку творчої
особистості у контексті формації «креативна епоха» («постіндустріальна»,
«інформаційна», «постекономічна»): вона виникає винятково як елемент
глобального розподілу праці і розгортається при збереженні індустріальних
та навіть аграрних способів виробництва; якщо так званий «креативний клас»
вважає креативність своєю повсякденною справою, то це відбувається за
рахунок того, що переважна більшість людей на планеті й далі зустрічається
із креативністю переважно в сфері споживання і виявляється дотичною до
креативної праці як її споживачі і ті, хто утилізує готові результати праці
«креативного класу» та обслуговує його; суспільні міфи про творчість,
зокрема про винятковість творчих здібностей виправдовують стан наявної
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соціальної системи, в умовах якої маси позбавлені можливості і потреби у
дійсній творчості, і вона в формі креативності стає надбанням невеликої (у
порівнянні з населенням планети) групи людей.
Виявлено вкоріненість феномену обдарованості у творчості як
універсальній основі людського буття і самодетермінованого процесу, що дає
можливість обгрунтування тези про необхідність трактування обдарованості
у

контексті

теоретичного

усвідомлення

принципів

продуктивності

загальнолюдського розвитку, у світлі якого проблема обдарованості постає
як проблема розвитку креативної основи людського буття.
Обґрунтовано, що дослідження взаємодії творчого і праксеологічного
чинників у процесі розвитку освіти і педагогіки актуалізують принцип
синергійності як один із фундаментальних принципів трансформації змісту
освіти, згідно з логікою якого людина орієнтується не на перетворення світу
за своїми власними стратегіями, а на творення себе в напрямі гармонізації зі
світом та природою, що передбачає інтеграцію в освітньому процесі раніше
автономних

дисциплін

мультидисциплінарних

з

метою

програм

формування
навчання

на

міждисциплінарних
основі

і

інтегрального

когнітивного процесу і креативного мислення обдарованих індивідів.
З’ясовано: сутність феномена критичного мислення як рефлексивної і
творчої діяльності суб’єкта, спрямованої на встановлення об’єктивної істини;
методологічні засади вибору і застосування освітніх стратегій і підходів,
націлених на розвиток в обдарованих дітей та молоді критичного мислення,
принципам яких пріоритетно відповідає особистісно-орієнтований підхід.
10. Кількісні та якісні характеристики продукції, підготовленої в
межах виконання наукового дослідження:
Виконавцями теми підготовлено та надруковано статті в межах
наукової теми обсягом 11,0 друк. арк.
11. Етап, рівень, об’єкти впровадження продукції:
Результати І етапу дослідження були висвітлені на науково-практичних
конференціях та семінарах у т.ч. на Міжнародна наукова конференція «Дні
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науки філософського факультету – 2018», 26–27 квітня 2018 р., м. Київ;
Міжнародній науково-практичній конференції «Штучний інтелект contra
людський мозок: перспективи обдарованості в динаміці інформаційного
світу», 24 жовтня 2018 року, м. Київ; ІІІ Міжнародній науково-методичній
конференції «SMART-освіта: ресурси та перспективи», 7 грудня 2018 року,
м. Київ.
12. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів:
Робота

розглядалася

й

філософсько-методологічних

обговорювалася

проблем

на

інноваційного

засіданнях

відділу

розвитку

людини

(протокол № 3 від 10.09.2018 р.), засіданнях вченої ради Інституту
обдарованої дитини НАПН України (протокол №11 від 28.12.2018 р.)
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома;
вважати, що запланований на 2018 р. обсяг робіт за темою «Стратегії і
методи розвитку творчої особистості» виконано.
1.Назва

науково-дослідної

роботи:

«Інформаційно-технологічне

забезпечення розвитку академічної обдарованості учнів ліцеїв на засадах
синергетики».
Номер державної реєстрації: 0118U000252.
2.Назва етапу НДР: ІІ. Науково-прогностичний.
3.Повна назва наукової установи, організації-виконавця, юридична
адреса, телефон, факс: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 04053,
м. Київ,

вул.

Січових

тел./факс (044) 483-14-67;

Стрільців,

e-mail:

52-д;

іоd@iod.gov.ua;

тел. (044) 481-27-27,
р/р

35216096015556

Державна казначейська служба України, м. Київ, ЄДРПОУ: 35392834, МФО:
820172.
4.Перелік сторонніх організацій-співвиконавців: немає.
5. Науковий керівник НДР: Камишин Володимир Вікторович, доктор
педагогічних наук, с.н.с., член-кореспондент НАПН України, провідний
16

науковий

співробітник

відділу

проектування

розвитку

обдарованості

Інституту обдарованої дитини НАПН України.
6. Основні виконавці НДР (цифрові дані): штатних працівників
(всього) – 6 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 0 чол., кандидатів наук –
2, старших наукових співробітників – 0, доцентів – 0 чол.; сумісників (всього)
– 5 чол., у т.ч. докторів наук – 3, професорів – 2 чол., кандидатів наук – 1,
старших наукових співробітників – 1, доцентів – 0 чол.
7. Термін виконання НДР (початок - кінець): січень 2017 р. –
грудень 2019 р.
8. Фактична вартість робіт за темою (у грн.):
у звітному році – 1333371,49 грн.
9. Основні наукові результати згідно з технічним завданням і
робочим планом
Науково-дослідна робота у звітний період проводилась відповідно до
тематичного плану та технічного завдання наукового дослідження.
Верифіковано теоретичні моделі, методи, технології і процедури
досягнення

синергетичного

ефекту

в

процесі

розвитку

академічної

обдарованості старшокласників.
Обґрунтовано і експериментально перевірено модель отримання
інтегративної оцінки рівнів академічної обдарованості, яка відповідно до
постулатів системного аналізу та теорії прийняття рішень має цілісний
характер, що детермінує виникнення такої системної її властивості, як
емерджентність.
Обґрунтовано

для

випадку

відсутності

об’єктивного

тестового

контролю знань процедуру дефазифікації бальних оцінок будь-якої якісної
(лінгвістичної) шкали оцінювання знань (4-бальної, 5-бальної, 7-бальної
(ECTS), 9-бальної (стенайнів), 10-бальної (стенів), 12-бальної тощо) шляхом
надання їм «зважених» коефіцієнтів бажаності, отриманих за допомогою
математичного методу розстановки пріоритетів, відомого як «задача про
лідера»
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Побудовано й експериментально перевірено багатофакторну прогнозну
модель визначення рівня обдарованості старшокласників.
Обґрунтовано мультиплікативний підхід до агрегації частинних оцінок
рівнів академічної обдарованості, що на відміну від адитивного підходу
передбачає можливість здійснення у процесі агрегації не абсолютної, а
часткової відносної компенсації малих значень одних показників академічної
обдарованості великими (мультиплікація здійснюється шляхом застосування
адаптованої для потреб досліджень функції Харрінгтона).
Доведено можливість запобігання статистичних помилок І – ІІ роду для
випадків, коли старшокласник з реально більш високою академічною
обдарованістю отримує меншу її інтегративну оцінку (помилка І роду), і
навпаки, старшокласник з реально меншим рівнем академічної обдарованості
отримує більшу її інтегративну оцінку (помилка ІІ роду).
Розроблено математичну процедуру отримання інтегрованої оцінки
компетентності обдарованих школярів за всім спектром компетенцій, що
мають формуватися у них впродовж періоду навчання в закладах освіти.
Розроблено інформаційну модель прогнозування синергетичного
стрибка за мірою накопичення дидактичних одиниць знань, яка містить такі
інструменти педагогічної ідентифікації навчальних досягнень обдарованих
школярів: схему чотирьох етапів якісного перетворення (синергетичних
стрибків) накопичуваних учнями знань на вмінь в процесі навчання (час,
потрібний для розвитку початкового рівня навчальних досягнень, час,
потрібний для розвитку середнього рівня навчальних досягнень, час,
потрібний для розвитку достатнього рівня навчальних досягнень, час,
потрібний для розвитку творчого рівня навчальних досягнень; механізм
задіювання сплайн-функції шляхом «зшивання» чотирьох поліномів третього
ступеня, що апроксимуються інтерполяцією на кожному з досліджуваних
етапів розвитку академічної обдарованості; механізм системного сплайнаналізу ефективності навчального процесу, що передбачає ідентифікацію
індивідуального

рівня

академічної

обдарованості

старшокласника

і
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особливостей динаміки її розвитку, якості розробки навчальних вправ і
методичного наповнення контрольних завдань для перевірки знань, умінь,
навичок, отриманих старшокласником в процесі навчання, індивідуальних
особливостях навчання малих груп старшокласників, сформованих для
спільного вирішення навчальних завдань, якості самої моделі розвитку знань,
вмінь та навичок.
Апробовано

синергетичну

модель

управління

особистісно-

орієнтованим розвитком академічної обдарованості, що застосовується з
орієнтацією на параметри основної навчальної домінанти та її показники (
ставлення до ризику - схильність, несхильність, байдужість, що визначає
мотивацію на досягнення успіху / запобігання невдач у навчанні) та рівнів
домагань школярів як один з головних чинників організації їх особистості.
Встановлено, що синергетичний ефект застосування моделі управління
особистісно-орієнтованим розвитком академічної обдарованості досягається
або зміною основної навчальної домінанти по схемі «несхильний до ризику
→ байдужій до ризику → схильний до ризику», або збільшенням абсолютної
величини рівня домагань.
10. Кількісні і якісні характеристики підготовленої наукової
продукції
Виконавцями теми підготовлено продукцію:
Рукописи:
- Методичний

посібник

«Синергетика

в

процесах

розвитку

академічної обдарованості» – 8,0 друк. арк.
Статті – 6,0 друк. арк.
11. Етап, рівень, об’єкти впровадження продукції:
Етап впровадження – перший. На цьому етапі результати дослідження
оприлюднюються серед цільової групи користувачів у форматі конференцій
різних рівнів, круглих столів, семінарів тощо, шляхом виступів, публікацій у
фахових наукових виданнях та матеріалах конференцій.
12. Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу
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проектування розвитку обдарованості (протокол № 10 від 26.11.2018 р.) та
засіданні вченої ради (протокол № 11 від 28.12.2018 р.).
За результатами розгляду прийнято рішення Звіт взяти до відома,
вважати, що запланований на 2018 р. обсяг робіт за темою: «Інформаційнотехнологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості учнів ліцеїв
на засадах синергетики» виконано.

ІІ.3. Прикладні дослідження.
У звітному році завершено чотири прикладні дослідження за науковим
напрямом психолого-педагогічні основи творчості та обдарованості.
1.

Тема

наукового

дослідження:

«Науково-методичні

засади

психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної
обдарованості старшокласників».
Номер державної реєстрації: 0116U000698.
2. Назва етапів наукового дослідження:
І. Аналітико-концептуальний
ІІ. Експериментальний
ІІІ. Впроваджувальний.
3.

Повна

назва

наукової

установи,

організації-виконавця,

юридична адреса, телефон, факс: Інститут обдарованої дитини НАПН
України, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. 481-27-27,
тел./факс 483-14-67; e-mail: іоd@iod.gov.ua; р/р 35216096015556 Державна
казначейська служба України, м. Київ, ЄДРПОУ: 35392834, МФО: 820172.
4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає.
5. Науковий керівник дослідження: Мельник Марина Юріївна,
кандидат педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України.
6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 4 чол., у т.ч. кандидатів наук, старших
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наукових співробітників, доцентів – 2 чол.; сумісників (всього) – 2 чол., у
т.ч. кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 1 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок - кінець)
січень 2016 р. – грудень 2018 р.
8. Фактична вартість наукового дослідження (у грн.):
усього: 3419686,77 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним
завданням
Науково-дослідна робота у звітний період проводилась відповідно до
загальної концепції, програми та технічного завдання наукового дослідження.
На першому аналітико-констатуючому етапі:
Здійснено теоретичне узагальнення щодо вирішення наукової проблеми
психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної
обдарованості старшокласників, що виявляється у з’ясуванні основних
тенденції та сучасних підходів до своєчасного виявлення та підтримки
інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької
діяльності, обґрунтуванні позиції щодо розуміння феномена обдарованості як
функціональної системи, у якій утворюючими є такі особистісні чинники, як
інтереси, ціннісно-мотиваційні утворення, механізми пізнавальної емоційновольової саморегуляції, особистісні схильності, властивості та якості, що
організовують, мобілізують та «запускають» у дію всю сукупність ресурсів
когнітивної пошуково – дослідницької активності індивіда.
З’ясовано, що особистісні властивості можуть виступати не лише як
каталізатор розвитку здібностей, але й як чинники, які гальмують або
блокують розкриття обдарованості (негативізм та «дух протиріччя»;
екстернальність; прокрастинація, відсутність захоплень тощо), що значно
звужує можливості повноцінної самоактуалізації особистості та досягнення
успіху в діяльності.
Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід з питання побудови
класифікацій обдарованості; проаналізовано основні підходи та існуючі
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класифікаційні

підстави

обґрунтованість та

щодо

типології

обдарованості,

а

також

їх

можливість використання в психолого-педагогічній

практиці.
Розроблено типологію інтелектуально обдарованих старшокласників,
що базується на врахуванні можливих комбінацій видів обдарованості
(академічна, інтелектуальна, творча) та найбільш ефективного їх прояву в
навчальній успішності у гуманітарно-лінгвістичній, фізико-математичній,
природничо-науковій освітніх сферах.
Розроблено таксономію методів діагностування особистісних чинників
розвитку обдарованої дитини.
Сформовано первинну базу методів діагностики особистісних чинників
розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників, схильних до
дослідницької діяльності.
Розроблено

модель

психологічної

діагностики

інтелектуально

обдарованих старшокласників, яка дозволяє на основі методів математичного
аналізу

систематизувати

особистісні

детермінанти

інтелектуальної

обдарованості в цілісну ієрархічну співпідпорядкованість таких елементів:
принципи

(цілісності,

комплексності,

надійності,

компліментарності,

позитивної діагностики, динамічної діагностики), критерії та показники
обдарованості, методи діагностики (вивчення когнітивних та особистісних
особливостей особистості).
Розроблено модель психолого-педагогічної діагностики старшокласників,
схильних до дослідницької діяльності, яка базується на підборі діагностичних
методик

за

мотиваційно-формувальний

принципом,

що

передбачає

поєднання виявлення мотиваційних ознак спрямованості до пошуково –
пізнавальної активності та стимулювання інтересу до неї. На основі моделі
сформовано

навчальну

програму

для

школярів

з

курсу

«Основи

дослідницького пошуку».
На другому, експериментальному етапі:
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Уточнено

модель

психологічної

діагностики

інтелектуально

обдарованих старшокласників. Склад моделі доповнено: принципами
(цілісності, комплексності, надійності, компліментарності, позитивної
діагностики,

динамічної

діагностики);

критеріями

та

показниками

обдарованості (внутрішній критерій, показниками якого є такі особистісні
та когнітивні якості, як високий рівень інтелекту та креативності,
перфекціонізм, нонконформізм, готовність за необхідністю до автономного
існування, толерантність до невизначеності, схильність до ризику та
інтуїтивних рішень в умовах дефіциту інформації, схильність до вирішення
завдань понад необхідних вимог, ступінь спрямованості на цінності творчопродуктивної самореалізації у житті, допитливість, відкритість досвіду та
зовнішній критерій, показниками якого є: успішність особистості у одній
або декількох сферах, легкість засвоєння знань, глибина розуміння та
відтворення

знань,

самостійна

пізнавальна

активність,

задоволеність

діяльністю ); методи діагностики (вивчення когнітивних та особистісних
особливостей особистості, експертна (педагогічна) оцінка обдарованості);
визначення індивідуальних глибинних та ситуаційних факторів, що
стимулюють

(або

гальмують)

реалізацію

потенціалу

обдарованого

старшокласника; рекомендації учасникам навчально-виховного процесу
щодо

створення

сприятливого

середовища

розвитку

та

реалізації

обдарованості.
Встановлено, що інтелектуально обдарованим старшокласникам,
схильним до дослідницької діяльності, притаманні розумова самостійність,
підвищена критичність мислення, здатність самостійно виходити на
глобальне, філософське осмислення складних інтелектуальних проблем,
нонконформізм, протистояння авторитетам при впевненості у своїй правоті,
підвищений раціоналізм, самодостатність, емоційна зрілість.
Доведено, що інтелектуально обдарованим старшокласникам, схильним
до дослідницької діяльності, властиві такі особливості: схильність до
самотності, заперечення альтруїстичних та підприємницьких цінностей,
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орієнтація

на

ризик

при

професійному

виборі,

схильність

брати

відповідальність на себе при управлінні кар’єрою, домінування інтуїтивнологічних

механізмів

у

пізнавально-пошукових

актах,

винахідливість,

перфекціонізм.
Встановлено особливості у когнітивно-поведінкових та особистісних
проявах

інтелектуально

обдарованих

старшокласників,

схильних

до

дослідницької діяльності, які захищають дослідницькі роботи у відділеннях
точних та гуманітарних наук Малої академії наук України.
Завершено

апробацію

тесту

«Типи

креативності»

К.

Веккера:

встановлено незадовільну надійність та валідність авторського варіанту
методики та невідповідність виокремлених типів креативності емпіричній
факторизації; виділено низку питань, які сформували окрему шкалу
креативності (стандартизовано, встановлено «лінійку» нормативів, що
відповідає вимогам надійності та умовам нормального розподілу й має
хорошу конструктну валідність); обґрунтовано використання методики у
психометричних дослідженнях обдарованості при вивченні особливостей
поведінки, налаштування та типів активності.
Створено першу версію опитувальника, спрямованого на виявлення
особистісних

чинників

розвитку

інтелектуальної

обдарованості

старшокласників, обґрунтовано необхідність вимірювання таких чинників:
перфекціонізм, нонконформізм, готовність за необхідністю до автономного
існування, толерантність до невизначеності, схильність до ризику та
прийняття інтуїтивних рішень в умовах дефіциту інформації, схильність до
вирішення завдань понад необхідних вимог, ступінь спрямованості на
цінності

творчо-продуктивної

самореалізації

у

житті,

допитливість,

відкритість досвіду.
На третьому впроваджувальному етапі:
Узагальнено
апробацію

результати

методики

емпіричного

діагностики

дослідження.

особистісних

чинників

Завершено
розвитку

інтелектуальної обдарованості старшокласників. До опитувальника включено
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твердження, що відображають аспекти поведінки, яка характерна для
потенційно обдарованих дітей, а також поведінкові особливості дітей з
низькою пізнавальною активністю і недостатньою навчальною та творчою
результативністю. Виокремлено чотири чинники: надситуативна активність,
творча дисфункціональність, конформізм – незалежність, раціональність –
інтуїція.
Встановлено, що інтелектуально обдаровані старшокласники, схильні
до дослідницької діяльності, демонструють достовірно більш високу
надситуативну
допитливість,

активність.
готовність

Учням
до

притаманні

відкритість

експериментування,

висока

досвіду,

пізнавальна

активність, здоровий перфекціонізм, захопленість при вирішенні складних
завдань.

Вони

демонструють

достовірно

значущо

більшу

творчу

результативність, мають адекватну самооцінку, відзначаються особистісною
незалежністю (неконформністю), рішучістю, ініціативністю, наполегливістю
у досягненні мети, схильністю до ризику, толерантністю до невизначеності,
самодостатністю, прагненням керуватися власною системою критеріїв
оцінки. Їм властиві самоприйняття та самоповага, відчуття своєї цінності,
спонтанність у проявах почуттів та думок, прагнення до особистої та творчої
самореалізації.
Доведено, що інтелектуально обдаровані старшокласники, схильні до
дослідницької діяльності, у значно більшій мірі, порівняно з учнівським
загалом, у ситуації вибору (прийняття рішення) схильні спиратися на
міркування раціонально-логічного характеру, факти та здоровий глузд.
Доведено експериментально, що діагностика особистісних якостей
дозволяє

здійснити

попередню

прогностичну

оцінку

інтелектуальної

обдарованості та ідентифікувати дітей, які, з високою ймовірністю наділені
задатками інтелектуальної обдарованості.
Обгрунтовано, що невід’ємними складниками моделі психологічної
діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників є принципи
діагностики, методи діагностики, визначення індивідуальних глибинних та
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ситуаційних факторів, що стимулюють або гальмують реалізацію потенціалу
обдарованого

старшокласника.

Підготовлено

рекомендації

учасникам

навчально-виховного процесу щодо створення сприятливого середовища
розвитку та реалізації обдарованості, в умовах дослідницької діяльності
старшокласників.
Розроблено практичні рекомендації психологам та педагогічним
працівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щодо
науково

обґрунтованого

старшокласників,
рекомендації

діагностування

схильних

до

психологам

інтелектуально

дослідницької

містять

обдарованих

діяльності.

настанови

щодо

Методичні

використання

діагностичних методик, вимоги до експерта, який проводить діагностику,
особливості

використання

конкретно

наукових

методів

діагностики

інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької
діяльності.
Обґрунтовано

провідні

методологічні

принципи

діагностики

інтелектуальної обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької
діяльності,

та

рекомендаціях

описано

методи

педагогічним

такої

працівникам

діагностики:
окреслено

у

методичних

основні

риси,

притаманні інтелектуально обдарованим старшокласникам, схильних до
дослідницької діяльності, висвітлено особливості їх прояву та описано
методи педагогічної діагностики схильності до дослідницької діяльності, а
також особливості їх використання; розроблено експертну анкету оцінки
проявів схильності до дослідницької діяльності, яка охоплює мотиваційноціннісний,

особистісно-розвивальний,

змістовно-операційний

та

організаційно-результативний компоненти.
Основним результатом наукового дослідження є методика діагностики
особистісних

чинників

розвитку

інтелектуальної

обдарованості

старшокласників, що дозволяє здійснити попередню прогностичну оцінку
інтелектуальної обдарованості та ідентифікувати дітей, яким, з високою
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ймовірністю,

властиві

психологічні

передумови

інтелектуальної

обдарованості.
10. Кількісні та якісні характеристики продукції, підготовленої в
межах виконання наукового дослідження:
Виконавцями теми підготовлено продукцію:
Рукописи:
–Посібник

«Типологія

та

методи

виявлення

інтелектуально

обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності». – 6,0
друк. арк.
–Методичні рекомендації «Портфоліо інтелектуально обдарованого
старшокласника, схильного до дослідницької діяльності». – 2,0 друк. арк.
–Посібник «Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих
старшокласників». – 7,0 друк. арк.
–Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії,
перспективи». Випуск 1, 2017. – 10,0 д.а.
–Збірник наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини:
теорія і практика» № 1 2018. – 10,0 д.а.
Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми обсягом –
24,0 друк. арк.
Науковий звіт – 2,0 друк. арк.
11. Етап, рівень, об’єкти впровадження продукції:
Етап впровадження продукції – перший, рівень – всеукраїнський.
Результати

проміжних

етапів

дослідження

було

висвітлено

та

оприлюднено серед цільової групи користувачів на науково-практичних
конференціях та семінарах різних рівнів, у т.ч. на: VІІІ Всеукраїнській
науково-практичній

конференції

(5–6

квітня

2016

р.,

м. Кременець,

Тернопільської області); Міжнародній науково-практичній конференції
«Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави» (11–16 липня
2016 р., м. Чорноморськ, Одеська обл.); ІV Міжнародній науково-практичній
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конференції «Наукова еліта у розвитку держав» (16 червня 2016 р., м. Київ);
семінарі-практикумі

«Розвиток

інтелектуально-творчого

потенціалу

особистості в умовах інноваційного освітнього середовища» (29 лютого 2016
р., м. Луцьк); навчально-методичному семінарі «Розвиток інтелектуальних
умінь та творчих здібностей учнів у процесі вивчення математики»
(21 березня 2016 р., м. Київ); установчому науково-практичному семінарі з
реалізації науково-педагогічного проекту «Школа майбутнього» (18-19
березня 2016 р., м. Київ); науковому семінарі «Соціально-психологічні
аспекти

ціннісної

взаємодії

обдарованої

особистості

з

контактним

оточенням» (21 квітня 2016 р., м. Київ); науковому семінарі «Вікові чинники
ціннісного розвитку обдарованої особистості» (20 жовтня 2016 р., м. Київ);
Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Обдаровані

діти

–

інтелектуальний потенціал держави» (3–10 липня 2017 р., м. Чорноморськ,
Одеська

обл.);

ІX Всеукраїнській

науково-практичній

конференції

«Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої
особистості» (20–21 квітня 2017 р., м. Бережани, Тернопільська область);
веб-конференції для вчителів Національної академії педагогічних наук
України (http://iod.gov.ua/news.php?readmore=305); V науковому семінарі
«Обдарована особистість: ціннісні особливості і підходи до типології»
(16 листопада 2017 р., м. Київ); V Міжнародній науково-практичній Інтернет
конференції

«Проблеми

та

інновації

в

природничо-математичній,

технологічній і професійній освіті» Центральноукраїнський держ. пед.
університет

імені

В. Винниченка;

конференції

«Обучение

и

Міжнародній

педагогическое

науково-практичній

сопровождение

одаренной

личности: инновационные подходы и технологи» (23-24 листопада, 2017 р.,
м. Саратов,

РФ);

17 Міжнародній

науково-практичній

конференції,

присвяченій 100-річчю Національної академії наук України «Сучасні
інформаційні

технології

управління

екологічною

безпекою,

природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (25–26 вересня
2018р., м. Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні
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аспекти створення інноваційного закладу освіти «Дитяча інженерна
академія» (22 вересня 2018 року, м. Київ); VII науковому семінарі
лабораторії психології обдарованості «Психологічні особливості аксіогенезу
обдарованої особистості» (18 жовтня 2018 р., м. Київ); науково-практичному
семінарі

«Психолого-педагогічний

супровід

соціалізації

обдарованих

старшокласників в Інтернет-середовищі» (30–31 березня 2018 р., м. Чернігів);
Науково-практичному семінарі «STEM-освіта в дії» (17 травня 2018,
м. Кропивницький);

науково-практичному

семінарі

для

вчителів

природничих дисциплін Тернопільської, Волинської, рівненської, Київської
областей в рамках проекту НЦ МАНУ «Відкрита освітня лабораторія»
29 січня 2018 р., м. Київ); методологічному семінарі «Концептуальні засади
розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи»
(15 листопада 2018 р., м. Київ).
Впровадження здійснюватиметься у два етапи, щонайменше протягом
трьох років після завершення НДР. На першому етапі результати
дослідження оприлюднено серед цільової групи користувачів у форматі
конференцій різних рівнів, круглих столів, семінарів тощо, шляхом виступів,
публікацій у фахових наукових виданнях та матеріалах конференцій.
12. Результати моніторингу впровадження продукції:
Обговорення

результатів

дослідження

на

науково-практичних

конференціях та семінарах показало підвищений інтерес учасників заходів до
проблеми діагностики обдарованості у цілому та діагностики чинників
розвитку обдарованості старшокласників зокрема. Зацікавленість викликали
емпірично

виявлені

особливості

інтелектуально

обдарованих

старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, та розроблені
практичні рекомендації психологам і педагогічним працівникам закладів
освіти щодо діагностування інтелектуально обдарованих старшокласників,
схильних до дослідницької діяльності.
Підготовлена продукція була розміщена в електронній бібліотеці
НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua), а також видана та розіслана у освітні
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навчальні заклади різних рівнів акредитації та бібліотеки України (згідно
переліку одержувачів обов’язкового безоплатного примірника видань
України).
13.

Соціальний

дослідження:

ефект

Упровадження

упровадження
результатів

результатів

НДР

сприяє

наукового
підвищенню

ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти, розширення
можливостей стимулювання загального та інтелектуального розвитку
дитини, спираючись на знання її вікових, гендерних та індивідуальноособистісних особливостей.
14. Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження,
зокрема стосовно проведення за результатами фундаментальної і прикладних
досліджень:
Розроблене методичне та інструментальне забезпечення діагностики
особистісних

чинників

розвитку

інтелектуальної

обдарованості

старшокласників може бути запропоновано для використання практичними
психологами та педагогами закладів освіти України.
15. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів: Робота
розглядалася

й

обговорювалася

на

засіданнях

відділу

діагностики

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол №11
вiд 8.11.2016 р., протокол № 11 від 21.11.2017 р., протокол № 12 від
18.12.2018 р.), засіданнях вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН
України (протокол № 11 від 30.11.2016 р., протокол №11 від 29.11.2017 р.,
протокол №11 від 28.12.2018 р.) та засіданні бюро Відділення загальної
середньої освіти НАПН України (протокол № 9 від 05.12.2018 р.).
За результатами розгляду прийнято рішення (в цілому і щодо
друкування виготовлення продукції): звіт взяти до відома; вважати, що
запланований обсяг робіт за темою «Науково-методичні засади психологічної
діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості
старшокласників» виконано.
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1.

Тема

наукового

дослідження:

«Науково-методичні

засади

діагностики практичного інтелекту учнівської молоді»
Номер державної реєстрації: 0116U000696
2. Назва етапів наукового дослідження:
І – аналітико-констатувальний;
ІІ – науково-прогностичний;
ІІІ – експериментально-впроваджувальний.
3.

Повна

назва

наукової

установи,

організації-виконавця,

юридична адреса, телефон, факс: Інститут обдарованої дитини НАПН
України, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-27-27,
тел./факс (044) 483-14-67;

e-mail:

іоd@iod.gov.ua;

р/р

35216096015556

Державна казначейська служба України, м. Київ, ЄДРПОУ: 35392834, МФО:
820172
4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає
5. Науковий керівник дослідження: Тименко Володимир Петрович,
доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу
діагностики Інституту обдарованої дитини НАПН України
6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 4 чол., у т.ч. кандидатів наук, старших
наукових співробітників, доцентів – 3 чол.; сумісників (всього) – 4 чол.,
у т.ч. докторів наук, професорів – 1 чол., кандидатів наук, старших наукових
співробітників, доцентів – 1 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок - кінець):
січень 2016 р. – грудень 2018 р.
8. Фактична вартість наукового дослідження (у грн.):
усього: 3647456,11 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним
завданням:
У процесі дослідження підтверджено його гіпотезу: педагогічна
діагностика

практичного

інтелекту

учнівської

молоді

ефективно
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здійснюється засобами проектних технологій (художнього проектування,
технічного проектування, ІТ-проектування) за умови їх використання
проектно-творчими групами у складі «художника-глядача», «мислителяслухача», «майстра-діяча».
Визначено необхідні для обґрунтування науково-методичних засад
діагностики практичного інтелекту учнівської молоді їх змістові параметри
як

сукупність

функціонально

взаємопов’язаних

філософських,

психологічних, фізіологічних, педагогічних та соціально-психологічних
складників;
Розроблено

і

обґрунтовано

теоретичну

модель

педагогічної

діагностики практичного інтелекту учнівської молоді, що ґрунтується на
відповідних теоретико-методологічних підходах і концепціях:
- дазайну як феномена, що самопроявляє і самовиражає себе у
проектних

технологіях,

спричиняючи

перетворення

у

зовнішньому

середовищі на засадах гармонійного поєднання краси і доцільності
(М. Хайдеггер);
- тілесного пізнання як сукупності дій, результатом яких є те, що
відповідає потребам практичного інтелекту і виступає як синергетична
сторона його функціонування (Рендал Бір, Роберт Брукс, Тімоті ван Гелдер,
Енді Кларк, Жорж Лакоф, Олена Князєва, Олексій Турубов);
- «Дизайну для Дазайну» (Design for Dasein), що забезпечує сучасне
розуміння досвіду дизайну (Understanding the Designof Experiences) як
проектних технологій, що в умовах інформаційного суспільства є засобами
пізнання довкілля і самопізнання «тут і тепер» (Т. Вендт).
- мультифакторного розуміння інтелекту («множинного інтелекту»
Х. Гарднера, теорії «потрійного інтелекту» Р. Стернберга, «кубічної моделі»
структури соціального інтелекту Дж. Гілфорда);
- діагностики

практичного

інтелекту

як

виявлення

«неявного

індивідуального знання» Р. Стернберга;
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- оцінки практичного інтелекту у поведінці тварин і психології дитини
Л.Виготського;
- трактування гри як функціональної тенденції Д. Узнадзе;
- метасимпантичного відділу автономної нервової системи як
фізіологічної детермінанти розвитку і функціонування в обдарованих учнів
практичного та емоційного інтелекту;
- педагогічної діагностики практичного інтелекту, згідно з якою його
особливості виявляються у процесі навчання технологіям художнього
проектування, технічного проектування, ІТ-проектування, на заняттях з
ергономіки, дизайну, інформатики і технологій;
- соціально психологічної – діагностики практичного інтелекту, що
базується на тезі про оцінку здатності до лідерства як ключової особливості
індивіда, обдарованого практичним інтелектом, та використанні її у якості
діагностичного критерію.
- потрійності суміжних здібностей у профілях обдарованості та
проектного, середовищного і особистісно зорієнтованого підходів;
- інтердисциплінарності змісту профільної і професійної STEAMосвіти

як

дидактичної

умови

повноцінної

педагогічної

діагностики

практичного інтелекту.
Визначено розуміння практичної обдарованості: це новоутворена
особистісна здатність, що виникає як продукт синтезу натуралістичної,
просторової

і

тілесно-кінестетичної

здібностей

та

взаємозв’язку

емоційного, соціального і практичного інтелектів.
Виявлено такі блоки лідерських якостей практично обдарованої
учнівської молоді: харизма, далекоглядність (чітке бачення майбутнього);
здатність

до

інтелектуального

стимулювання

інших,

заохочення

до

креативного мислення та ефективного вирішення проблемних ситуацій;
індивідуалізація

рішень,

урахування

індивідуальних

розбіжностей
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одногрупників чи однокласників і використання їхніх домінуючих здібностей
у спільних проектах.
Обґрунтовано критерії та показники рівнів розвитку практичного
інтелекту обдарованої учнівської молоді у різних сферах життєдіяльності:
Критерії: словесне формулювання проектно-творчого задуму (1),
варіанти кольорово-графічної візуалізації проектно-творчого задуму (2),
пошукове макетування проектно-творчого задуму із легко оброблюваних
конструктивних матеріалів і 3D-технології (3);
Показники:
естетичних

вияви

здібностей

академічних

здібностей

«художника-глядача»,

«мислителя-слухача»,

практичних

здібностей

«майстра-діяча».
Здійснено відбір як найбільш ефективних таких методів педагогічної
діагностики практичного інтелекту учнівської молоді: психолого-педагогічні
тести профорієнтаційної спрямованості; методи виявлення практичних
здібностей формотворчими і фігуротворчими діями та маніпуляціями з
предметами; методи виявлення ознак соціального та емоційного інтелектів.
Апробовано і впроваджено метод моделювання експериментальних
ситуацій, призначений для педагогічної діагностики практичного інтелекту
обдарованої учнівської молоді.
Обґрунтовано,

розроблено

і

впроваджено

художньо-технічне

проектування як ефективний метод педагогічної діагностики практичного
інтелекту майбутніх кваліфікованих робітників будівельних навчальнопрактичних центрів Кнауф.
Використано тест Р. Амтхауера, зокрема, комплекс конструктивних
субтестів (сьомий субтест «Вибір фігур», призначений для оцінки
просторової уяви і комбінаторних здібностей, просторового уявлення і уяви
людини; восьмий субтест «Завдання з кубиками», спрямований на оцінку
розвитку комбінаторних здібностей, просторового уявлення і уяви людини);
комплекс субтестів, що виявляють практично спрямовані здібності (перший
субтест «Логічний відбір», досліджує індуктивне мислення людини і так
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зване

мовне

чуття,

третій

субтест

«Аналогії»,

оцінює

розвиток

комбінаторних здібностей людини шляхом виявлення логічних зв’язків між
поняттями, аналогічними зразкам).
З’ясовано, що педагогічна діагностика практичного інтелекту є
ефективною в умовах проектної творчості учнів і студентів, що вимагає
лінгвістичної і соціальної адаптації невербальних завдань тесту інтелекту
Р. Амтхауера. Попередньою пошуковою формою навчального середовища,
сприятливого для первинної психометричної перевірки учнівської молоді
завданнями тесту інтелекту Р. Амтхауера обрано проектно-творчу діяльність
учасників навчального процесу на заняттях з дизайну і технологій (трудового
навчання).
Впроваджено модифіковані додаткові методи діагностики практичного
інтелекту обдарованої учнівської молоді: самооцінку учнями і студентами
навчальних досягнень, пріоритетний вибір учнями і студентами особистісно
ціннісної

навчальної

дисципліни,

діагностичний

диференційований

опитувальник (ДДО) Є. Климова для виявлення учнів з практичною
обдарованістю; сукупність проективних тестових завдань для виявлення рівнів
розвитку технічного мислення учнів, тест Люшера.
Здійснено узагальнення педагогічних методів профорієнтації учнівської
молоді, обдарованої практичним інтелектом.
Розроблено метод послідовного ознайомлення учнів загальноосвітніх
навчальних закладів з професійними напрямами за схемою: спостереження і
самодіагностика – відбір та оцінка інформації – планування досягнення мети і
прийняття рішення.
Основним результатом наукового дослідження є оригінальна методика
педагогічної і психологічної діагностики практичного інтелекту учнівської
молоді, яка дозволяє виявити рівні практичного інтелекту і забезпечить його
подальший розвиток.
10. Кількісні та якісні характеристики продукції, підготовленої в
межах виконання наукового дослідження:
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Виконавцями теми підготовлено продукцію:
Рукописи:
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць /
В.М. Мадзігон (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН
України. – 2018. – Вип. 2 (21). – 10,0 д. а. ?
Монографія «Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика
обдарованості». – 10,0 д. а.
Методичний посібник «Методика діагностики практичного інтелекту
учнівської молоді» – 9,0 д. а.
Підготовлено

та

надруковано

статті

в

межах

наукової

теми

обсягом16,0 друк. арк.
Науковий звіт – 2,0 д.а.
11. Етап, рівень, об’єкти впровадження продукції:
Етап впровадження продукції – перший, рівень – всеукраїнський.
Створено наукову і виробничо-практичну продукцію: теоретикометодичні засади діагностики практичного інтелекту відображено у статтях і
впроваджено у програмах, підручниках з освітньої галузі «Технології».
Видано підручники з трудового навчання, з відповідним грифом МОН
України, окремо для дівчат і хлопців. Підручники крім навчальної,
розвивальної і виховної функцій включають діагностичну і профорієнтаційну
функції.
Результати дослідження були висвітлені на: Всеукраїнському конкурсі
учнів і майстрів виробничого навчання, у рамках якого проводяться низка
конкурсів професійної майстерності у складі проектно-творчих груп
майбутніх

монтажників

гіпсокартонних

конструкцій

із

навчально-

практичних центрів КНАУФ 18-ти регіонів України (м. Луцьк, травень,
2016 р.);

І-й

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Наукова

спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього» (30-31
березня 2017 р.); вебінарі з педагогічної діагностики практичного інтелекту.
Презентація підручника «Трудове навчання, 9 клас» (м. Київ, вид-во
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«Генеза»,

11.04.2017

р.),

https://www.youtube.com/watch?v=jU9bHodCLXc;

режим

доступу:

Міжнародній

науково-

практичній конференції «Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та
перспективи розвитку» (м. Умань, 17-18 травня 2017 р.); LXXІІІ-й науковій
конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та
співробітників

відокремлених

структурних

підрозділів

Національного

транспортного університету (м. Київ, 17-19 травня 2017 р.); Міжнародному
конкурсі «Knauf MGK 2017 Ukraine»

(м. Рівне, червень 2017 р.);

Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука
та освіта в умовах трансформації суспільства» (21 вересня 2017 р.);
ІV Міжнародному конгресі «Етнодизайн: пошуки українського національного
стилю: Полтава-Петриківка (м. Полтава, 4-8 жовтня 2017 р.); Круглому столі
«Зміст навчання з робітничих професій з урахуванням досягнень в галузі
техніки і новітніх технологій» (м. Калуш, 19 жовтня 2017 р.); Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Художні практики початку XXI століття:
новації,

тенденції,

перспективи»

(м. Київ,

24

листопада

2017

р.);

Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і
молодих

учених

«Сучасна

мистецька

освіта:

досвід,

проблеми

та

перспективи» (м. Київ, 20 квітня, 2018 р.); Всеукраїнському конкурсі учнів і
майстрів

виробничого

Всеукраїнському
«Монтажник

навчання

конкурсі

(

м.

професійної

гіпсокартонних

Рівне,

червень,

майстерності

конструкцій»

серед

2017

р.);

за

професією

команд

навчально-

практичних центрів КНАУФ, створених на базі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти «Knauf MGK 2018 Ukraine» (м. Калуш, 29
травня – 1 червня 2018 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з
нагоди

40-річчя

факультету

технологій

та

дизайну

Полтавського

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава,
9-10

жовтня

2018

р.);

методологічному

семінарі

НАПН

України

«Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські
реалії і перспективи» (м. Київ, 15 листопада 2018 р.); Всеукраїнській науково37

практичній конференції «Художні практики початку XXI ст.: новації, тенденції,
перспективи» в Київській державній академії декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (м. Київ, 22 листопада 2018 р.).
Впровадження здійснюватиметься у два етапи, щонайменше протягом
трьох років після завершення НДР. Результати дослідження оприлюднено
серед цільової групи користувачів у форматі конференцій різних рівнів,
круглих столів, семінарів тощо, шляхом виступів, публікацій у фахових
наукових виданнях та матеріалах конференцій.
12. Результати моніторингу впровадження продукції:
Обговорення результатів дослідження науковцями і практиками
показало підвищений інтерес до таких проблем: теоретичних засад
діагностики і розвитку практичного інтелекту: філософських, психологічних,
педагогічних тощо; адекватного розуміння сутності понять «практичний
інтелект»

та

«обдарованість

практичним

інтелектом»;

відбору

сертифікованих психологічних методів діагностики учнівської молоді з
метою виявлення обдарованості практичним інтелектом; особливостей
педагогічної діагностики практичного інтелекту учнівської молоді; наявності
наукових досліджень з проблеми розвитку практичного інтелекту учнівської
молоді; досвіду розвитку практичного інтелекту учнівської молоді у закладах
освіти різних рівнів акредитації; зарубіжний досвід діагностики практичного
інтелекту осіб різного віку тощо.
Зацікавленість викликають: етнометодологічні засади діагностики
практичного інтелекту учнівської молоді, поняття «етнічна обдарованість»,
етнодизайн як метод діагностики практичного інтелекту учнівської молоді, а
також

метод

(інвайронментальний)

антропологічної
науковий

підхід

фізіономіки;
до

діагностики

середовищний
і

розвитку

практичного інтелекту учнівської молоді; проектні технології як засоби
педагогічної діагностики практичного інтелекту осіб різного віку.
Продукція, підготовлена за результатами виконання НДР, видана та
розіслана в освітні навчальні заклади України різних рівнів акредитації,
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підвідомчі інститути НАПН України, бібліотеки України (згідно переліку
одержувачів обов’язкового безоплатного примірника видань України),а
також

розміщена

в

електронній

бібліотеці

НАПН

України

(http://lib.iitta.gov.ua).
13.

Соціальний

ефект

упровадження

результатів

наукового

дослідження
Пробудження інтересу педагогічної громадськості до виявлення і
підтримки

учнівської

молоді,

обдарованої

практичним

інтелектом.

Підвищення ефективності діагностичної роботи у закладах загальної
середньої та професійно-технічної освіти України. Сприяння розвитку
обдарованості

учнівської

молоді,

вдосконалення

діагностичного

інструментарію щодо виявлення практичної обдарованості учнів. Створення
цілісного комплексу діагностичних методів з виявлення практичного
інтелекту

обдарованої

учнівської

молоді.

Методи

діагностики

і

самодіагностики рівнів розвитку практичного інтелекту розширять методики
профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, збагатять способи реалізації
Державної концепції профорієнтації різних категорій населення, доповнять
зміст професійної підготовки майбутніх практичних психологів і соціальних
педагогів, педагогів професійного навчання, учителів технологій тощо.
Впровадження наукової і

виробничо-практичної продукції сприяє

виявленню і розвитку осіб, обдарованих лідерськими здібностями, здатністю
до підприємництва, організації малого і середнього бізнесу; для ліквідації
диспропорції

у

професійній

підготовці

між

фахівцями-практиками

(кваліфікованими робітниками, молодшими спеціалістами) та фахівцями
гуманітарної сфери і сфери обслуговування.
14. Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження:
Підготовлена за результатами дослідження монографія «Практичний
інтелект учнівської молоді» розрахована на практичних психологів, педагогів
закладів загальної, професійної, вищої та післядипломної освіти, а також на
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коучів, менеджерів, підприємців – усіх, хто цікавиться рівнем розвитку
практичного інтелекту своїх учнів, студентів, працівників.
Посібник «Методика діагностики практичного інтелекту учнівської
молоді» може бути запропоновано для використання практичними психологами
та учителями технологій (трудового навчання), викладачів професійних
(професійно-технічних) навчальних закладів.
На основі проведеної НДР рекомендовано продовжити дослідження з
таких тем прикладних НДР:
Діагностика і розвиток практичного інтелекту учнів ліцеїв на заняттях з
основ дизайну.
Діагностика і розвиток практичного інтелекту учнів навчальнопрактичних будівельних центрів КНАУФ.
Підготовка

майбутніх

практичних

психологів

до

діагностики

практичного інтелекту учнів у закладах загальної освіти (професійних
(професійно-технічних) навчальних закладів).
15. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів:робота
розглядалася

й

обговорювалася

на

засіданнях

відділу

діагностики

обдарованості (протокол №11вiд 08.09.2016 р.; протокол № 5 вiд 08.06.2017
р.; протокол № 11 вiд 21.11.2017 р.; протокол № 11 вiд 19.11.2018 р.),
засіданнях вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України
(протокол №11 від 30.09.2016 р.; протокол № 11 від 29.11.2017 р.; протокол
№ 11 від 28.12.2018 р. та засіданні бюро Відділення загальної середньої
освіти НАПН України (протокол № 9 від 05.12.2018 р.).
За результатами розгляду прийнято рішення (в цілому і щодо
друкування, виготовлення продукції): Звіт взяти до відома; вважати, що
запланований обсяг робіт за темою: «Науково-методичні засади діагностики
практичного інтелекту учнівської молоді» виконано.
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1. Тема наукового дослідження: «Науково-методичне забезпечення
проектування і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій
для діагностування видів обдарованості дітей та молоді»
Номер державної реєстрації: 0116U000695.
2. Назва етапів наукового дослідження:
І етап. Аналітичний.
ІІ етап. Проектувальний.
ІІІ етап. Експериментально-впроваджувальний.
3. Повна назва наукової установи, організації-виконавця, юридична
адреса, телефон, факс: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 04053,
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. 481-27-27, тел./факс 483-14-67;
e-mail: іоd@iod.gov.ua; р/р 35216096015556; Державна казначейська
служба України, м. Київ, ЄДРПОУ: 35392834, МФО: 820172.
4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає.
5. Науковий керівник дослідження: Камишин Володимир Вікторович,
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент
НАПН України, провідний науковий співробітник відділу проектування
Інституту обдарованої дитини НАПН України
6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 6 чол., у т.ч. докторів наук, професорів –
1 чол., кандидатів наук, старших наукових співробітників – 1 чол.;
сумісників (всього) – 5 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок - кінець)
січень 2016 р. – грудень 2018 р.
8. Фактична вартість наукового дослідження (у грн.):
усього: 5131135,32 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним
завданням
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Науково-дослідна робота у звітний період проводилася відповідно до
загальної

програми,

технічного

завдання

наукового

дослідження

та

індивідуальних планів співробітників відділу.
На І етапі:
Науково обґрунтовано та розроблено концепцію універсальної системи
поєднання методик діагностування обдарованості на основі формалізації.
Обґрунтовано

та

розроблено

модель

ІКТ-діагностування

видів

обдарованості як базової платформи для використання психологами і
педагогами.
Проведено аналіз методичних особливостей та технічних можливостей
існуючих програмних реалізацій систем підтримки діагностування видів
обдарованості.
Визначено переваги проведення психологічного та педагогічного
діагностування із використанням ІКТ:
-

Універсальність

обладнання.

Стандарти

взаємодії

з

обчислювальною технікою дозволяють розробнику зосередити увагу на
методичній стороні тесту, який може бути використаний практично на будьякому персональному комп'ютері.
-

Можливість генерації завдань. Можливість генерації тестових

завдань дозволяє оновлювати порядок та/або самі завдання.
-

Налаштування

умов

експерименту.

Забезпечує

адаптацію

методик відповідно до контингенту респондентів.
-

Автоматизація та стандартизація тестування. Програмна

реалізація діагностичної методики вимагає наявність конкретного алгоритму,
який може передбачати певну послідовність виконання тестів у залежності
від отриманих результатів.
-

Можливість фіксації додаткових параметрів. У комп'ютерній

реалізації

діагностичної

методики,

коли

весь

процес

тестування
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контролюється програмою, може бути передбачена фіксація додаткових
параметрів, які розширюють комплекс характеристик, що досліджуються.
-

Оперативна обробка даних. Передбачено математико-статистичну

обробку отриманих даних. Висока швидкість комп'ютерного розрахунку дає
можливість використовувати для обробки даних методи, які раніше мало
застосовувалися через їх складності (регресійний, дисперсійний, факторний
аналіз тощо).
-

Онлайн-тестування. Формування діагностичного матеріалу у

вигляді онлайн-ресурсу розширює можливості проведення діагностики, не
вимагає безпосередньої присутності фахівця і знищує територіальні та часові
залежності.
Розроблено методичні засади діагностики різних видів обдарованості
дітей та молоді засобами ІКТ. Створено шаблони для формалізації наявних
методик діагностики. Методика може складатися з декількох різнопланових
субтестів, кожен з яких має власний формат та вимоги щодо візуалізації
питань (текстові, графічні запитання), так і щодо властивостей відповідей
(простий вибір одного чи декількох відповідей, вільний увід, графічні
відповіді, відповіді у вигляді ієрархії). Кожен шаблон тесту містить
посилання на програний модуль обробки, але у випадках, коли обробка
відрізняється від звичайного обчислення кількості балів.
На ІІ етапі:
Створено

комп’ютерну

систему

універсального

конструктора

діагностичних тестів. Розроблено мережне (інформаційне) середовище
розвитку та підтримки процесів діагностування обдарованості дітей та
молоді із використанням систем автоматизованої обробки даних.
Сформовано загальну структуру онлайн-ресурсу, що поєднує в собі
опрацьовані науковцями у відділах Інституту діагностичні тести і яка
передбачає збереження всіх даних тестування. Така структура дозволяє
аналізувати результати тестів і досліджувати динаміку змін для кожного
окремого користувача.
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Відтворено програмне середовище, у вигляді онлайн-ресурсу, що надає
користувачам можливість реєстрації та супроводження власного профілю.
Створено програмну модель системи проведення повного циклу
діагностики (http://testoteka.iod.gov.ua). Функціонал системи доступний лише
для зареєстрованих користувачів, які декларують свій вік та місце
навчання/роботи. Після аутентифікації користувачі отримують доступ до
свого профілю, а також до повного банку даних діагностичних методик.
Розроблено програмні модулі обробки результатів для наступних
методик:
- Діагностика

структури

ціннісних

орієнтацій

особистості

(С. Бубнова). Методика створена з метою вивчення реалізації ціннісних
орієнтацій особистості в реальних умовах життєдіяльності.
- Методика оцінки комунікативних і організаторських схильностей
(КОС-2), розроблена у профорієнтаційних цілях В. В. Синявським і
Б. О. Федоришиним.
- Діагностика структури навчальної мотивації школяра (Є. Замфір).
- Тест професійних інтересів (Дж. Кеттела) для допомоги у виборі
професії на основі вивчення інтересів, схильностей та особистісних
особливостей.
- Вивчення ступеня соціалізації старшокласників» (М. І. Рожкова) для
виявлення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності та
моральної вихованості учнів.
- Тест розумового розвитку для абітурієнтів та старшокласників
(АСТРР).
Кожен з реалізованих тестів, після завершення тестування, відображає
звітну таблицю (відповідно до шаблону виводу, запрограмованому на момент
створення тесту) та, якщо потрібно, текстове резюме. Користувач має
можливість завжди повернутися до попередніх тестувань, щоб переглянути
динаміку змін результатів. У випадку, коли тест не було завершено
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(наприклад,

великі

тести,

які

складаються

з

декількох

субтестів,

передбачають наявність достатньої кількості часу на надання відповідей), то
користувачу пропонується продовжити тестування з відповідного субтесту,
або пройти субтести з початку.
Для адміністратора доступним є повний перелік всіх тестувань, що
проводилися в системі. Результати тестів відображаються так само, як і для
самих користувачів, але адміністратор має додаткову можливість перегляду
відповідей по кожному субтесту, а також, якщо визначено, проміжні таблиці
обчислення результатів.
На ІІІ етапі:
Здійснено експериментальну апробацію інформаційної системи та аналіз
її результатів.
Уточнено шаблони, за допомогою яких стає можливим формалізація
більшості існуючих методик діагностики, що складаються як зі звичайних
анкет-опитувальників і складних їх варіантів.
Удосконалено програмно-обчислювальну частину кожного тесту,
вивірено відповідні коефіцієнти та алгоритми обробки даних.
Доопрацьовано статистичні форми, що надають адміністратору
можливість проведення аналізу результатів тестувань із групуванням за
закладами та за конкретними особами.
У результаті дослідження було розроблено програмний комплекс, що
забезпечує онлайн-діагностику учнівської молоді з метою виявлення рівнів і
типів обдарованості (http://testoteka.iod.gov.ua).
10. Кількісні та якісні характеристики продукції, підготовленої в
межах виконання наукового дослідження:
Виконавцями теми підготовлено продукцію:
Рукописи:
-

Методичні рекомендації «Використання засобів інформаційно-

комунікаційних технологій для діагностики обдарованості дітей та молоді» –
3,0 д.а.;
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-

Методичний

посібник

«Проектування

засобів

діагностики

обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі» – 8,0 д.а.;
-

Науково-аналітична доповідь «Інформаційні ресурси з психолого-

педагогічної підтримки обдарованих дітей» – 3,0 д.а.
-

Збірник наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини:

теорія і практика» № 2 2017. – 10,0 д.а.
-

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії,

перспективи». Випуск 1, 2018. – 10,0 д.а.
Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми загальним
обсягом – 22,0 друк. арк.
Науковий звіт – 2,0 друк. арк.
11. Етап, рівень, об’єкти впровадження продукції:
Етап впровадження продукції – перший, рівень – локальний.
На цьому етапі результати дослідження оприлюднено серед цільової
групи користувачів у форматі конференцій різних рівнів, круглих столів,
семінарів тощо, шляхом виступів, публікацій у фахових наукових виданнях
та матеріалах конференцій.
Результати трьох етапів дослідження були висвітлені на науковопрактичних
VІІІ

конференціях

Всеукраїнської

та

семінарах

науково-практичної

різних

рівнів,

конференції

у

т.ч.

на:

«Проектування

розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», 5–
6 квітня 2016 року, м. Кременець; Міжнародній науково-практичній
конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 11–16
липня 2016 року, м. Чорноморськ, Одеська обл.; ІX Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного
супроводу обдарованої особистості» (20–21 квітня 2017 року, м. Бережани,
Тернопільська область); Міжнародній науково-практичній конференції
«Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави» (3–10 липня 2017
року,

м. Чорноморськ,

Національної

Одеська

академії

обл.);

веб-конференції

педагогічних

наук

для

вчителів
України
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(http://iod.gov.ua/news.php?readmore=305);
«Психолого-педагогічний

супровід

науково-практичному
соціалізації

семінарі

обдарованих

старшокласників в Інтернет-середовищі» (30–31 березня 2018 р., м. Чернігів);
Результати НДР також реалізовано у вигляді інформаційного онлайнресурсу, що дозволяє користувачам, після реєстрації в системі, проходити
визначені тести та отримувати результати.
Для адміністраторів системи доступні режими комплексного перегляду
результатів як по групам користувачів так і по окремим особам.
Впровадження результатів НДР, а саме електронного ресурсу
http://testoteka.iod.gov.ua, відбувається у відділах Інституту обдарованої
дитини НАПН України.
Даний

електронний

ресурс

використовувався

для

проведення

психолого-педагогічної діагностики учнів на базі експериментальних
навчальних закладів Інституту: Спеціалізованої школи № 196 І-ІІІ ст. з
поглибленим вивченням англ. мови; Київського коледжу комп’ютерних
технологій та економіки НАУ; Спеціалізованої ЗОШ № 1 ім. О.В. Суворова ІІІІ ст. з поглибленим вивченням англ. мови м. Ізмаїла Одеської обл.;
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 137; школи І-ІІІ ст.
№ 70 Шевченківського району, м. Києва; Чернігівського ліцею № 32
Чернігівської міської ради Чернігівської області.
12. Результати моніторингу впровадження продукції:
Впровадження у ході виконання НДР і підготовки наукової продукції
здійснювалося шляхом апробації й оприлюднення результатів наукових
досліджень на науково-практичних конференціях та семінарах. Обговорення
результатів дослідження показало підвищений інтерес учасників заходів до
проблеми діагностики обдарованості.
13.Соціальний

ефект

упровадження

результатів

наукового

дослідження
Результати дослідження спрямовані на підвищення ефективності та
точності діагностики обдарованості суб’єктів навчально-виховного процесу в
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дошкільних

та

загальноосвітніх

закладах,

що

сприяє

розширенню

можливостей розвитку дитини дошкільного та шкільного віку, враховуючи їх
індивідуальні особливості.
Систематизація розробок щодо діагностування обдарованості та
поєднання їх у єдине інформаційне середовище.
Реалізація

сучасних

можливостей

програмно-методичного

забезпечення з метою трансформації знань.
Реалізована система може отримати статус базового інструментарію
для діагностики видів обдарованості психологами та педагогами.
14. Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження,
зокрема

стосовно

проведення

за

результатами

фундаментальної

прикладних досліджень:
Розроблене науково-методичне забезпечення щодо

використання

засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування різних
видів обдарованості дітей та молоді може бути запропоновано психологам та
педагогам навчальних закладів України, підготовлених до роботи з
діагностики видів обдарованості дітей та молоді.
15. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів: робота
розглядалася й обговорювалася на засіданнях відділу інноваційних технологій
в освіті обдарованих ІОД НАПН України (протокол № 1 від 18.01.2016 р.,
протокол № 3 вiд 21.11.2016 р., протокол № 10 вiд 19.10.2017 р., протокол
№ 10 вiд 20.11.2018 р.), засіданнях вченої ради Інституту обдарованої дитини
НАПН України (протокол № 11 від 30.11.2016 року, протокол № 11 від
29.11.2017 року, протокол № 11 від 28.12.2018 року) та засіданні бюро
Відділення загальної середньої освіти НАПН України (протокол №9

від

05.12.2018 р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома;
вважати, що запланований обсяг робіт за темою: «Науково-методичне
забезпечення

проектування

і

створення

засобів

інформаційно-

комунікаційних технологій для діагностування видів обдарованості дітей та
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молоді» виконано.
1.

Назва

науково-дослідної

роботи:

«Науково-методичне

забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі».
Номер державної реєстрації: 0116U000697.
2. Назва етапу:
І. Аналітико-концептуальний.
ІІ. Моделювальний.
ІІІ. Експериментальний.
3.

Повна

назва

наукової

установи,

організації-виконавця,

юридична адреса, телефон, факс:
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 04053, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, 52-Д; тел. (044) 481-27-27, тел./факс (044) 483-14-67; email: іоd@iod.gov.ua; Р/р 35216096015556 Державна казначейська служба
України, м. Київ, ЄДРПОУ: 35392834, МФО: 820172.
4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає.
5. Науковий керівник НДР: Андросович Ксенія Анатоліївна,
кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального розвитку
обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
6. Основні виконавці (цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 5 чол., у т.ч. кандидатів наук – 2 чол.;
сумісників (всього) – 5 чол., у т.ч. кандидатів наук – 3 чол.
7. Терміни виконання НДР (початок – кінець):
січень 2016 р. – грудень 2018 р.
8. Фактична вартість робіт за темою (у грн.)
усього: 4262233,35 грн.
9. Основні наукові результати згідно з технічним завданням і
робочим планом
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Науково-дослідна

робота

проводилась

відповідно

до

загальної

концепції, програми та технічного завдання наукового дослідження.
На першому аналітико-концептуальному етапі дослідження:
Виявлено основні тенденції і підходи до процесу соціалізації
обдарованої дитини у психолого-педагогічній теорії та практиці.
Виокремлено основні напрями дослідження процесу соціалізації
(біогенетичний
дослідження

і

соціогенетичний)

соціалізації

та

основні

наукові

(культурантропологічний,

підходи

до

соціологічний,

педагогічний і психологічний).
Узагальнено з позиції завдань дослідження положення таких провідних
психологічних

концепції

соціалізації

людини,

як

психоаналітична,

біхевіористична, психодинамічна, гуманістична, когнітивна, діяльнісна,
системна концепції.
Визначено соціалізацію обдарованих учнів як процес, за допомогою
якого індивідом засвоюється соціальний досвід його суспільного (та
віртуального) оточення таким чином, що через формування власного «Я»
проявляється унікальність даного індивіда як особистості. Соціалізація – це
процес засвоєння обдарованим індивідом зразків поведінки, соціальних норм
і цінностей (у т.ч. в Інтернет-середовищі), необхідних для його успішного
функціонування та творчої самореалізації в соціумі.
Виявлено

основні

закономірності

перебігу

процесу

соціалізації

обдарованих старшокласників у віртуальному середовищі: обдаровані
старшокласники схильні до саморозвитку як процесу самоактуалізації;
відзначаються певним рівнем дисгармонії і суперечливістю розвитку, що
виявляється у поєднанні високого рівня інтелекту, завищеного або
заниженого рівня самооцінки, низького рівня комунікативної активності та
емоційності і високого рівня потреби у прийнятті соціальним оточенням,
передовсім ровесниками.
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Виявлено,

що

Інтернет-простір

відіграє

для

обдарованих

старшокласників роль референтного соціального середовища, а відтак
середовища, що здійснює значний вплив на їх соціалізацію.
З’ясовано, що в якості референтного соціального середовища, яке
здійснює значний вплив на соціалізацію обдарованих старшокласників,
Інтернет виконує інформаційну, комунікативну, конативну (поведінкову),
розважальну (рекреаційну) функції.
Обгрунтовано науково-методичні засади розроблення та застосування
ефективних підходів та методів підтримки процесу соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі.
Визначено
принципами

концептуальну

безперервності,

основу

педагогічного

інтегративності,

супроводу

діалогічної

за

взаємодії,

системності.
Виявлено, що процес соціалізації обдарованої особистості в Інтернетсередовищі зумовлений, з одного боку, складною системою різнорівневої
соціальної

детермінації,

з

іншого,

віковими

та

індивідуальними

особливостями, носить міждисциплінарний характер і вимагає розробки
нових методів для його всебічного теоретичного та експериментального
вивчення.
Розроблено програму всеукраїнського експерименту за темою НДР.
На другому моделювальному етапі дослідження:
Розроблено

концептуальну

модель

інтерактивної

психолого-

педагогічної підтримки обдарованих старшокласників в Інтернет-мережі, що
формує мотивоване середовище для обдарованих учнів. Концептуальна
модель включає два основних напрями: науково-організаційний і психологопедагогічний супровід обдарованих старшокласників. Перший напрям
містить технічну (програмісти, системний адміністратор, модератор);
науково-аналітичну (наукові керівники проектів, наукові співробітники) та
організаційну підтримку (координатори від навчальних закладів). Другий
напрям містить інструментарій психолого-педагогічної діагностики, науково51

методичну базу даних (методичні рекомендації, програми розвивальних та
виховних заходів, профілактичні), консультаційні сесії, взаємодію із
агентами соціалізації (учні, батьки, вчителі, адміністрація навчального
закладу, координатори, позашкільні та громадські організації).
З’ясовано, що проблема Інтернет-соціалізації найбільш гостро постає в
підлітковому та юнацькому віці, коли відбувається активне формування
пізнавальних процесів, становлення особистості та її ціннісних орієнтацій.
Визначено, що безконтрольність доступу до ресурсів Інтернету може
спричинити серйозні потенційні небезпеки для учнів.
Виокремлено групу ризику обдарованих учнів щодо негативного
впливу Інтернету на процес їхньої соціалізації, зумовленого їхніми
пізнавальними,

емоційно-вольовими

й

особистісними

особливостями,

сферою потреб, особливостями спілкування та діяльності.
Виявлено загальні закономірності деструктивного впливу соціалізації
обдарованих старшокласників на основі аналізу світового та вітчизняного
досвіду вирішення проблеми профілактики деструктивних форм соціалізації
індивіда, зокрема в Інтернет-середовищі.
Розроблено
обдарованих

методику

запобігання

старшокласників

за

деструктивної

такими

напрямами:

соціалізації
попередження

виникнення негативних наслідків Інтернет-соціалізації в обдарованих
старшокласників; усунення факторів ризику, що підвищують вірогідність
деструктивної

соціалізації

обдарованих

старшокласників

в

Інтернет-

середовищі; соціально-педагогічну і психологічну реабілітацію обдарованих
старшокласників, що зазнали негативного впливу Інтернет-середовища.
Обґрунтовано комплексний інструментарій психолого-педагогічної
діагностики обдарованих старшокласників, який передбачає вивчення:
-

ціннісно-мотиваційного та когнітивного компонентів за такими

методиками, як «Діагностика структури ціннісних орієнтацій» (С. Бубнова),
анкета

«Інтернет

в

житті

старшокласника»

(Л.

Ткаченко),

анкета
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«Особливості взаємодії обдарованого учня з наставником» (К. Андросович),
тест «Структура навчальної мотивації школяра» (К. Замфір);
операційно-діяльнісного компоненту за такими методиками, як

-

«Оцінка комунікативних і організаторських схильностей» (В. Синявський і Б.
Федоришин), анкета на вивчення загальної самооцінки; вивчення соціальної
активності обдарованого учня; методика на визначення рівня домагання
(«Моторна проба Шварцландера»);
особистісного

-

(регулятивного)

компоненту

за

такими

методиками, як тест «Вивчення ступеня соціалізації старшокласників» (І.
Рожкова), Методика діагностики соціальної ідентичності обдарованого учня
(Тест М. Куна та Т. Макпартленда), Самоактуалізаційний тест «САТ»
(адаптація Ю. Е. Альошиною, Л. Я. Гозман, М. В. Загіка і М. В. Кроз).
Розширено опис характеристик для респондентів за діагностичними
тестами в online-режимі.
На третьому експериментальному етапі:
Узагальнено результати експериментальної перевірки мережної моделі
та інструментарію інтерактивної психолого-педагогічної підтримки процесу
соціалізації обдарованих старшокласників в інформаційному середовищі.
Виокремлено принципи реалізації моделі, що базуються на загальній
теорії соціалізації та базових положеннях роботи з обдарованою молоддю:
діагностики, взаємозалежності та взаємозумовленості творчої взаємодії
учителя

та

обдарованого

учня,

системності

та

інтегративності,

індивідуалізації і диференціації, оптимальності, креативності, реалізації
обдарованою молоддю своїх можливостей, варіативності, прогностичності,
професійної доцільності, наступності навчальної, наукової і соціальної
творчості.
Виявлено за результатами діагностики особливостей соціалізації
академічно

обдарованих

старшокласників

(

вибірка

складала

326

респондентів) групи з різними рівнями соціалізації: групу учнів з високим та
достатнім рівнями показників соціалізації (58,3% вибірки) і групу учнів з
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недостатнім рівнем соціалізації, що характеризується наявністю труднощів та
ускладнень процесу соціалізації і деформаціями соціалізованості як їхньої
особистісної якості (41,7% ) вибірки.
Визначено як основні такі напрями експериментальної психологопедагогічної роботи щодо соціалізації обдарованих учнів в інформаційному
середовищі: когнітивний, комунікативний, діяльнісний, коригувальний та
самоврядний.
Апробовано та впроваджено мережну модель соціалізації обдарованих
учнів у ЗЗСО, що передбачає реалізацію у практиці навчально-виховної
роботи таких психолого-педагогічні умов: розвиток соціальної активності
обдарованих учнів; творчо спрямована навчальна підготовка обдарованих
учнів; стимулювання особистісного розвитку і саморозвитку обдарованих
учнів; цілеспрямована психолого-педагогічна підтримка і супровід процесу
соціалізації обдарованих учнів з використанням Інтернет-технологій;
створення сприятливого освітнього середовища.
Узагальнено результати контрольних зрізів, з допомогою яких
відстежувалася

динаміка

рівнів

соціалізації

обдарованих

учнів

в

експериментальній і контрольній групах, згідно з показниками котрих в
експериментальній групі у порівнянні із контрольною виявлено значущі
статистичні зміни, що підтвердило ефективність експериментальної моделі
соціалізації обдарованих обдарованих старшокласників в інформаційному
середовищі.
Розроблено методичне забезпечення інтерактивної психологічної
підтримки обдарованих учнів в процесі їх соціалізації в інформаційному
середовищі.
Розроблено

практичні

рекомендації

педагогічним

працівникам

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щодо психологопедагогічної

підтримки

соціалізації

обдарованих

старшокласників

у

віртуальному середовищі та сприяння безпечності й конструктивності
перебігу цього процесу.
54

Основними

результатами

дослідження

є

модель

інтерактивної

психологічної та педагогічної підтримки й супроводу процесу соціалізації
обдарованих старшокласників у мережі Інтернет. Досліджено проблеми
соціалізації обдарованих

старшокласників

у

Інтернет-середовищі

та розроблено методику запобігання деструктивним аспектам соціалізації
обдарованої особистості в Інтернет-середовищі. Підготовлено науковометодичне забезпечення для підтримки, супроводу та безпеки процесу
соціалізації обдарованих старшокласників у соціальному та віртуальному
середовищах.
У мережі «Фейсбук» створено групу «Тьютор в соціальній мережі»
як

(https://www.facebook.com/groups/1274462599250244/about/),
інформаційний

засіб

інтерактивної

психолого-педагогічної

підтримки

процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі,
для взаємодії з учасниками експерименту – представниками творчих груп
освітніх закладів (що беруть участь в експерименті), учнями, педагогами,
практичними психологами, обмін досвідом із науковцями.
10. Кількісні та якісні характеристики підготовленої продукції:
Виконавцями теми підготовлено продукцію:
Рукописи:
–

Посібник

«Психолого-педагогічний

супровід

соціалізації

обдарованих старшокласників в Інтерент-середовищі» –7,0 друк. арк.;
–

Посібник

«Інтерактивна

психолого-педагогічна

підтримка

соціалізації обдарованих старшокласників». – 6,0 друк. арк.;
–

Методичні

рекомендації

«Профілактика

деструктивної

соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі» – 2,0 друк.
арк..
–

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії,

перспективи». Випуск 2, 2017. – 10,0 д.а.
–

Збірник наукових праць «Навчання і виховання обдарованої

дитини: теорія і практика» № 2, 2018. – 10,0 д.а.
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Підготовлено та надруковано статті (тези), в межах наукової теми,
загальним обсягом понад 18,0 друк. арк.
Науковий звіт – 2,0 друк. арк.
11. Етап, рівень, об’єкти, впровадження продукції:
Етап впровадження продукції – перший, рівень – всеукраїнський.
На цьому етапі результати дослідження оприлюднено серед цільової
групи користувачів у форматі конференцій різних рівнів, круглих столів,
семінарів тощо, шляхом виступів, публікацій у фахових наукових виданнях
та матеріалах конференцій.
Результати дослідження були висвітлені і обговорювались на масових
заходах всеукраїнського та міжнародного рівня, а саме: Всеукраїнському
науково-практичному семінарі «Соціалізація учителя як умова успішної
соціалізації обдарованих учнів», 7 травня 2018 р., м. Ізмаїл, Одеська обл.;
науково-практичному

семінарі

«Психолого-педагогічний

супровід

соціалізації обдарованих старшокласників в інтернет-середовищі», 30–31
березня 2018 року, м. Чернігів; круглому столі «Інтернет-технології і
соціалізація обдарованої учнівської молоді» (08.02.2017 р. в м. Київ на базі
УФМЛ ім. Т. Шевченка); науково-практичному семінарі «Соціалізація
обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі: теоретичні підвалини і
практичний досвід» (04.05.2017 р. в м. Ізмаїл на базі спеціалізованої ЗОШ №
1 І-ІІІ ст. ім. О.В. Суворова, Одеська обл.); круглому столі «Методичне
забезпечення процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет –
середовищі» (25.10.2017 р. на базі Київського коледжу комп’ютерних
технологій та економіки НАУ); науково-практичному семінарі «Сучасні
методи психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованої
молоді» (5.12.2017 р. на базі СШ №196 з поглибленим вивченням англійської
мови м. Києва із залученням 40 навчальних закладів Святошинського р-ну);
круглому столі «Соціалізація обдарованих старшокласників в Інтернет –
просторі: стан проблеми і перспективи дослідження» (13.11.2016 р. в м.
Ізмаїл Одеської обл.); Всеукраїнській науково-практичній конференції
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«Соціалізація

обдарованого

учня

в

Інтернет-середовищі:

методичне

забезпечення і супровід», 31 жовтня 2018 року, м. Київ; Міжнародній
науково-практичній конференції «Обдаровані діти

– інтелектуальний

потенціал держави», 2–8 липня 2018 року, м. Чорноморськ, Одеська обл.;
Міжнародній науково-практичній конференції «Штучний інтелект contra
людський мозок: перспективи обдарованості в динаміці інформаційного
світу», 24 жовтня 2018 р., м. Київ; Міжнародній науково-практичній
конференції «Інноваційні наукові дослідження в сфері педагогічних та
психологічних наук», 4-5 травня 2018 р., м. Київ; Міжнародній науковопрактичній конференції «Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і
психології: від теорії до практики», 12-13 жовтня 2018р., м. Харків; IV
Міжнародній науково-практичній конференції «Гуманітарний і інноваційний
ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених», 26.10.2018р., м.
Одеса; науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології та
педагогіки», 9-10 листопада 2018 р., м. Харків; Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Психологічні науки: теорія і практика сучасної
науки», 17-18 серп. 2018 р., м. Запоріжжя; International Multidisciplinary
Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for
Ukraine and Poland», 20–21 july 2018 r., Stalowa Wola, Polska;
XVII konferencji naukowej z cyklu «Nierówności spoᴌeczne a wzrost
gospodarczy – teoria, polityka і praktyka wobec wspóᴌczesnych kwestii
spoᴌecznych» (Rzeszów, Polska, 20-21.09. 2018 r.); Кonferencji «Gospodarka
Polski 2018. Od niepodlegᴌości do odpowiedzialnego rozwoju»,(Krakow, Polska,
5-6 сzerwca 2018 r.;
ІX Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проектування
розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»,
20–21 квітня 2017 р., м. Бережани Тернопільської обл.; ІІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми в системі освіти:
загальноосвітній навчальний заклад – вищий навчальний заклад», 26 квiтня
2017 р., м. Київ; Міжнародній науково-практичній конференції «Обдаровані
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діти – інтелектуальний потенціал держави», 03–10 липня 2017 р., м.
Чорноморськ, Одеська обл.; веб-конференції для вчителів Національної
академії

педагогічних

наук

України

http://iod.gov.ua/news.php?readmore=305];

II

[Режим

Всеукраїнській

доступу:
науково-

практичній конференції «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні
питання», 17 листопада 2017 р., м. Одеса; V Міжнародній науковопрактичній конференція "Наукова еліта у розвитку держав", 25-26.09.2018, м.
Київ; ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолінгвістика в
сучасному світі – 2018», 25-26 жовтня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький;
Міжнародній науково-практичній конференції «Траєкторії сталого розвитку
українського суспільства: особистість і культура», 15 листопада 2018 р., м.
Маріуполь;

VІІІ

Всеукраїнської

науково-практичної

конференції

«Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої
особистості», 5–6 квітня 2016 року, м. Кременець; Міжнародній науковопрактичній конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал
держави», 11–16 липня 2016 року, м. Чорноморськ, Одеська обл.; VIІI
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні та
інноваційні технології на транспорті (MINTT-2016)», 24-26 травня 2016 р., м.
Херсон; Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні аспекти
та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в
Україні», 13 грудня 2017 р., м. Київ; Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.
участю, присвяч. 120 річниці з дня народж. Миколи Олександровича
Берштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія,
психологія», 16-17 вересня 2016 р., м. Вінниця.
Впроваджено
проведення

електронний

ресурс

психолого-педагогічної

http://testoteka.iod.gov.ua

діагностики

учнів

на

для
базі

експериментальних навчальних закладів Інституту, а саме: спеціалізованої
школи № 196 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англ. мови; Київського
коледжу комп’ютерних технологій та економіки НАУ; Спеціалізованої ЗОШ
№ 1 ім. О.В. Суворова І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англ.. мови м.
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Ізмаїла Одеської обл., Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№137, школи І-ІІІ ст.№70 Шевченківського району, м.Києва, Чернігівського
ліцею № 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області.
Впровадження здійснюється у два етапи, щонайменше протягом трьох
років після завершення НДР.
12. Результати моніторингу впровадження продукції:
Підготовлена продукція була розміщена в електронній бібліотеці
НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua), а також видана і розіслана в освітні
навчальні заклади різних рівнів та бібліотеки України (згідно переліку
одержувачів обов’язкового безоплатного примірника видань України).
Також, впровадження результатів наукових досліджень здійснювалося
шляхом оприлюднення та апробації на науково-практичних конференціях,
семінарах,

круглих

столах.

Обговорення

на

конференціях

показало

підвищений інтерес серед слухачів до проблем соціалізації обдарованих
учнів в Інтернет-середовищі. Зацікавленість викликають питання що
стосуються окремих аспектів соціалізації: вивчення потенціалу Інтернету для
навчання та самовдосконалення учнів; можливостей інтеграції навчальнорозвивальних Інтернет-платформ в традиційну освітню систему; підняття
авторитету, створення іміджу учителів через підвищення професіоналізму;
формування програми життєдіяльності обдарованої дитини й власного
життєвого успіху; організація роботи з батьками щодо попередження
проблем соціалізації обдарованих учнів.
13.

Соціальний

ефект

упровадження

результатів

наукового

дослідження
Результати дослідження сприяють підвищенню ролі психологічних
служб закладів загальної середньої освіти, у реалізації особистісного
потенціалу обдарованих старшокласників, забезпеченню їхньої підтримки та
безпеки в соціальному та інформаційному середовищах; підвищенню рівня
соціальної

взаємодії

обдарованої

дитини;

розвитку

навичок

самоідентифікації та самопрезентації, самоактуалізації та адаптивності в
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соціальному середовищі; корекції низького рівня комунікативної активності
обдарованих дітей, почуття самотності, відчуженості, надмірної інтроверсії;
запобіганню негативним проявам пригніченого психоемоційного стану в
результаті відсутності вчасної та належної соціалізації.
Соціальна значущість дослідження зумовлена його практичною
спрямованістю на науково-методичне забезпечення впровадження в освітній
процес елементів інформаційно-комунікативних технологій, інтерактивних
та проектних методів для оптимізації соціальної взаємодії. Отримані
результати використані в психолого-педагогічній роботі з обдарованою
молоддю.
14. Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження,
зокрема

стосовно

проведення

за

результатами

фундаментальної

прикладних досліджень:
Розроблене науково-методичне забезпечення щодо інтерактивної
підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернетсередовищі може бути запропоновано для: слухачів курсів підвищення
педагогічної кваліфікації; керівників закладів загальної середньої освіти;
науковців, психологів, соціальних педагогів; студентів закладів вищої освіти.
15. Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу
інтелектуального розвитку обдарованої особистості (протокол № 10 від
24.10.2016 р., протокол № 10 від 31.10.2017 р., протокол № 11 від 20.11.2018
р) та засіданні вченої ради Інституту (протокол № 11 від 30.11. 2016 р.,
протокол № 11 від 29.11.2017 р., протокол № 11 від 28.12.2018 р.) та
засіданні бюро Відділення загальної середньої освіти НАПН України
(протокол № 9 від 05.12.2018 р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома;
вважати, що запланований обсяг робіт за темою «Науково-методичне
забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі» виконано.
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ІІ.4. Публікації.
Загальна кількість праць, підготовлених за звітний період – 137,
надруковано – 132.
Наукова продукція:
підготовлено – 11, надруковано – 10, з них:
- Монографії:
підготовлено – 1, надруковано – 1,
- Збірники наукових праць:
підготовлено – 4, надруковано – 4,
- Аналітичні матеріали:
підготовлено – 1, надруковано – 0,
- Матеріали конференцій:
підготовлено – 5, надруковано – 5.
Виробничо-практична продукція:
підготовлено – 6, надруковано – 5, з них:
- Методичні посібники:
підготовлено – 5, надруковано – 4,
- Методичні рекомендації:
підготовлено – 1, надруковано – 1.
Статті:
підготовлено –120, надруковано – 117, з них:
у наукових фахових виданнях:
підготовлено – 57, надруковано – 56;
у міжнародних виданнях:
підготовлено – 6, надруковано – 6.
ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень та/або
діяльності установи.
Основними результатами дослідження з теми: «Науково-методичні
засади

психологічної

діагностики

особистісних

чинників

розвитку

інтелектуальної обдарованості старшокласників» є методика діагностики
особистісних

чинників

розвитку

інтелектуальної

обдарованості
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старшокласників, що дозволяє здійснити попередню прогностичну оцінку
інтелектуальної обдарованості та ідентифікувати дітей, яким, з високою
ймовірністю,

властиві

обдарованості.
відображено

психологічні

Особливості
у

передумови

створення

методичному

та

посібнику

інтелектуальної

використання
Психологічна

методики
діагностика

інтелектуально обдарованих старшокласників : методичний посібник / Н. А.
Бєльська, М. Ю. Мельник, Н. І. Поліхун, К. Г. Постова. – Інститут обдарованої
дитини НАПН України, 2018. – 142 с. (6,0 д. а.) (розміщений у електронній
бібліотеці НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/712407/).
Вагомим результатом наукового дослідження «Науково-методичне
забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих
старшокласників в інтернет-середовищі» модель інтерактивної психологічної
та педагогічної підтримки й супроводу процесу соціалізації обдарованих
старшокласників

у

соціалізації обдарованих

мережі

Інтернет. Досліджено

старшокласників

у

проблеми

Інтернет-середовищі

та розроблено методику запобігання деструктивним аспектам соціалізації
обдарованої особистості в Інтернет-середовищі, яка описана у методичних
рекомендаціях
старшокласників

Профілактика
в

деструктивної

Інтернет-середовищі

:

соціалізації
методичні

обдарованих

рекомендації

/

К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко. – Інститут обдарованої дитини НАПН
України, 2018. – 40 с. (2,0 д. а.) (розміщені у електронній бібліотеці НАПН
України http://lib.iitta.gov.ua/712449/).
Основним результатом науково-дослідної роботи «Науково-методичні
засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді» є оригінальна
методика педагогічної і психологічної діагностики практичного інтелекту
учнівської молоді, що дозволяє виявити рівні практичного інтелекту і
забезпечити його подальший розвиток. Особливості методики описані у
монографії Тименко В. П. Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика
обдарованості : монографія / В. П. Тименко, С. О. Довгий, М. Ю. Мельник,
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Т. М. Тригуб, М. П. Кузьмінець. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН
України, 2018. – 176 с. (10,0 д. а.).
ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Технічними завданнями, перспективним і тематичним планами
наукових досліджень у 2018 році передбачена експериментальна робота з 4-х
прикладних тем. Ця робота виконувалася відповідно до завдань ІІІ етапу
наукових досліджень, зміст якого складали удосконалення та впровадження
методів діагностики

практичного

інтелекту,

методів психологічної

діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості
старшокласників,

схильних

до

дослідницької

інтерактивної

психолого-педагогічної

обдарованих

старшокласників

в

підтримки

діяльності;
процесу

Інтернет-середовищі.

моделі

соціалізації
Усі

чотири

експерименти здійснювалися на рівні підвідомчої установи (за рішенням
вченої ради Інституту). Загалом експериментальною діяльністю охоплено 25
установ (22 навчальних закладів, 1 позашкільна дитяча установа, МАН
України, Педагогічний інститут Київського університету ім. Б. Грінченка).
Тема

експериментальної

роботи:

«Науково-методичні

засади

психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної
обдарованості старшокласників».
Науковий

керівник

експерименту:

Мельник Марина

Юріївна,

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Мета експерименту: експериментальне вивчення впливу особистісних
факторів й передумов на становлення та розвиток дослідницького потенціалу
інтелектуально обдарованих старшокласників; наукове обґрунтування та
розроблення науково-методичних засад щодо виявлення особистісних
чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників.
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Терміни проведення експерименту (початок – кінець):
початок: січень 2017 року – закінчення грудень 2018 року.
Рівень

експерименту:

Експеримент

підвідомчої

установи

(за

рішенням вченої ради установи). Рішення вченої ради Інституту обдарованої
дитини НАПН України № 2 від 24.02.2016 р.
Інноваційні аспекти дослідження
Ефективність виявлення старшокласників з задатками інтелектуальної
обдарованості, що мають здібності та схильності до науково-дослідної
діяльності, перш за все залежить від валідності і надійності методів
діагностики та кваліфікованості експерта, який проводить діагностику. Крім
того, значною слабкістю загальноприйнятої діагностичної процедури є опора
на вимірювання лише когнітивних (частіше тільки інтелекту, іноді інтелекту
та креативності) чинників обдарованості, при нехтуванні значенням
особистісних факторів обдарованості (або ставленні до них як до
другорядних або додаткових). Припускається, що саме особистість (інтереси
і схильності, ціннісно-мотиваційні чинники, система емоційно-вольової
саморегуляції, особливі особистісні якості

та властивості) виступає

механізмом, який організує та «запускає» всю систему когнітивних ресурсів.
Крім того, в деяких випадках особистісні особливості можуть виступати не
тільки як каталізатор розвитку здібностей, але і як чинники, які гальмують
або блокують розкриття обдарованості – що значно звужує можливості щодо
для повноцінної самоактуалізації особистості та досягнення успіху у творчій
діяльності.
Глибоке
детермінант

та
і

спеціалізоване

передумов

вивчення

формування

комплексу

особистісних

інтелектуальної

обдарованості

старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, дозволило створити
спеціалізований психодіагностичний інструмент, який дозволяє підвищити
достовірність і прогностичність роботи з виявлення дітей з задатками різних
форм обдарованості – академічної, інтелектуальної, дослідницької, творчої,
комбінованої.
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Отримані результати за звітний період
Апробовано методику діагностики особистісних факторів розвитку
інтелектуальної обдарованості старшокласників (ОФО). З використанням
факторного аналізу виокремлено чотири фактори: надситуативна активність,
творча дисфункціональність, конформізм – незалежність, раціональність –
інтуїція. Порівняння середніх оцінок по шкалам між контрольною та
експериментальною групами показало значимі відмінності між ними.
Встановлено, що інтелектуально обдаровані старшокласники, схильні
до дослідницької діяльності, демонструють достовірно більш високу
надситуативну активність, що проявляється у бажанні та готовності
особистості «вийти за межі» ситуації та інструкції. Таким учням притаманні:
відкритість досвіду, допитливість, готовність до експериментування, висока
пізнавальна активність, здоровий перфекціонізм, захопленість при вирішенні
складних завдань. Визначено, що інтелектуально обдаровані старшокласники
демонструють достовірно меншу творчу дисфункціональність (значимо
більшу результативність). Означене проявляється у розвинених навичках
саморегуляції

та

самодисципліни,

що

сприяє

високій

ефективності

діяльності. Такі учні мають адекватну самооцінку, рішучі, ініціативні,
наполегливі у досягненні мети. Демонструють сформовану потребу та
навички у свідомому плануванні діяльності. Встановлено більшу особистісну
незалежність

(неконформність)

інтелектуально

обдарованих

старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. Учні схильні до
ризику, демонструють толерантність до невизначеності, незалежні та
самодостатні, керуються власною системою критеріїв оцінки. Для них
характерним є самоприйняття та самоповага, відчуття своєї цінності,
спонтанність у проявах почуттів та думок, прагнення до особистої та творчої
самореалізації. Доведено, що інтелектуально обдаровані старшокласники,
схильні до дослідницької діяльності, у значно більшій мірі, в порівнянні з
учнівським загалом, у ситуації вибору (прийняття рішення) схильні
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спиратися на міркування раціонально-логічного характеру, факти та
здоровий глузд. Підтверджено відмінності у когнітивно-поведінкових та
особистісних

проявах

інтелектуально

обдарованих

старшокласників,

схильних до дослідницької діяльності, які захищають роботи на відділеннях
точних та гуманітарних наук НЦ «Мала академія наук України».
Отримані експериментальні результати вказують на те, що діагностика
особистісних якостей дозволяє здійснити попередню прогностичну оцінку
інтелектуальної обдарованості та ідентифікувати дітей, які, з високою
ймовірністю,

наділені

задатками

інтелектуальної

(академічно-

інтелектуальної, інтелектуально-творчої) обдарованості.
Тема

експериментальної

роботи:

«Науково-методичні

засади

діагностики практичного інтелекту учнівської молоді».
Науковий керівник експерименту: Тименко Володимир Петрович,
доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Терміни проведення експерименту:
початок – січень 2018 р., кінець – грудень 2018 р.
Рівень експерименту:
Експеримент підвідомчої установи (за рішенням вченої ради установи).
Рішення вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України НАПНУ
№ 2 від 24 лютого 2016 р.
Інноваційні аспекти дослідження
Інноваційним
(обдарованості

є

до

виявлення
проектної

феномену
творчості),

«дизайн-обдарованості»
що

виявляється

у

природовідповідному для учнів і студентів ландшафтному і етнокультурному
середовищах.
Обґрунтовано критерії, показники і рівні

педагогічної діагностики

розвитку практичного інтелекту обдарованої учнівської молоді у різних
сферах життєдіяльності.
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Критерії: словесне формулювання проектно-творчого задуму (1),
варіанти кольорово-графічної візуалізації проектно-творчого задуму (2),
пошукове макетування проектно-творчого задуму із легко оброблюваних
конструктивних матеріалів і 3D-технології (3).
Показники: виявлення академічних здібностей «мислителя-слухача»,
виявлення

естетичних

здібностей

«художника-глядача»,

виявлення

практичних здібностей «майстра-діяча».
Виокремлено сукупність субтестів 4-факторної теорії інтелекту
Р. Амтхауера, суміжних за факторним принципом:
− комплекс конструктивних субтестів: 7(просторова уява), 8 (просторове
узагальнення);
− комплекс

субтестів, що виявляють практично спрямовані здібності

1(додавання пропозицій), 3 (аналогії).
Удосконалено
діагностики

та

впроваджено

суміжні

інтелекту

обдарованої

практичного

методи

педагогічної

учнівської

молоді:

самооцінку учнями і студентами навчальних досягнень, тест Люшера,
пріоритетний вибір учнями і студентами особистісно ціннісного навчального
предмета (дисципліни) тощо.
Отримані результати за звітний період
Наукова

новизна

отриманих

результатів:

вперше

обґрунтовано

методику педагогічної діагностики практичного інтелекту учнівської молоді
засобами

проектних

технологій;

доведено

ефективність

виявлення

практичного інтелекту учасників проектно-творчих груп учнів і студентів
типу «художники-глядачі», «мислителі-слухачі», «майстри-діячі»; з’ясовано,
що педагогічна діагностика практичного інтелекту є ефективною в умовах
проектної творчості учнів і студентів, що вимагає лінгвістичної і соціальної
адаптації невербальних завдань 4-факторної теорії інтелекту Р. Амтхауера і
створення попередньої пошукової форми навчального середовища для
первинної психометричної перевірки учнівської молоді.
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Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення
проектування і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій
для діагностування видів обдарованості дітей та молоді».
Науковий керівник експерименту: Камишин Володимир Вікторович,
доктор

педагогічних

наук,

старший

науковий

співробітник,

член-

кореспондент НАПН України, провідний науковий співробітник відділу
проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН
України.
Терміни проведення експерименту (початок – кінець):
початок: лютий 2018 року – закінчення грудень 2018 року.
Рівень

експерименту:

Експеримент

підвідомчої

установи

(за

рішенням вченої ради установи). Рішення вченої ради Інституту обдарованої
дитини НАПН України № 11 від 30.11.2016 р.
Інноваційні аспекти дослідження
Означено

концептуальні

засади

формування

інформаційного

середовища діагностування, що виходять з передумов для науковопрактичного вирішення проблеми діагностики обдарованості особистості:
- соціальних (потреба суспільства в талановитій молоді, здатної
вирішувати соціальні, економічні, політичні питання держави);
- теоретичних (в психології та педагогіці актуалізована проблема
пошуку, розвитку і становлення творчої особистості);
- практичних (потреба в сучасних методиках та засобах діагностики
обдарованих дітей).
Окреслено основні ергономічні аспекти, що повинні враховуватися при
проектуванні

графічного

інтерфейсу

користувача,

зокрема

під

час

проектування веб-систем онлайн-взаємодії:
- людино-орієнтований підхід;
- колірні схеми інтерфейсу;
- взаємозвʼязок функціональних можливостей (діалоги, екранні форми,
навігація);
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- зручність використання та інформативність (піктограми, кнопки,
значки).
Перераховано

основні

характеристики

технології

компʼютерного

тестування:
- наявність повнофункціонального інтерактивного інструментального
середовища (оболонки) з можливістю розподіленого (віддаленого) мережевого
використання у режимі «клієнт-сервер» або «інтелектуальний агент»;
- організація роботи за принципом «тонкий клієнт – товстий сервер» (на
сервері розміщені прикладне програмне забезпечення та навчальні матеріали,
а на клієнті – локальні комунікаційні додатки) або за принципом «товстий
клієнт –

тонкий

сервер»

(на

сервері

знаходиться

базове

програмне

забезпечення, а на клієнті – локальні програмні засоби і навчальні матеріали);
- мультипредметне

застосування

і

наявність

широкого

набору

ефективних функціональних процедур, наприклад процедур трасування і
фільтрації тестів (що не змінюють досягнутий рівень), адаптивного і
керованого виявлення, аналізу знань і побудови на цій основі інформаційної
моделі учня, оцінки знань тестованого по еталонній моделі;
- адекватне відображення, що конструюється інформаційною моделлю
предметної області в процесі тестування (в широкому сенсі), і можливістю
вибору (автоматизованого конструювання) алгоритму тестування;
- уніфікація і інтегрованість в різні освітні технології;
- масштабованість характеристик за основними параметрами: кількість
тестованих, довжина тесту, складність тощо;
- профільність (профіль системи – сукупність обраних стандартів і
специфікацій, що дають змогу описати систему, її підсистеми та елементи, їх
звʼязку, зокрема протоколи взаємодії та інтерфейс; такий опис можна назвати
еталонною моделлю);
- доступність (бажані принципи вільно поширюваного програмного
забезпечення або невисока вартість) і дружність інтерфейсу, що дозволяє
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досить швидко, гнучко і дешево забезпечити переміщення програмного
забезпечення;
- ведення бази тестових багаторівневих завдань, розподілена (незалежна)
підготовка тестів експертами;
- можливість алгоритмічної настройки адміністрування, планування і
управління, підтримки контенту);
- еволюціонуємість, інноваційність і націленість на досягнення більш
високих результатів.
Визначено базові режими роботи психолого-педагогічного середовища:
- інформаційний (відображення статичної чи динамічної інформації, яка
не має безпосередньої взаємодії із процесами діагностування);
- персональний (процедури реєстрації, логіну, налаштування профілю
тощо);
- адміністративний (підсистема налаштування, перегляду накопичених
даних, формування статичних сторінок);
робочий (проходження діагностичних тестів, перегляд результатів).
Отримані результати за звітний період
Реалізовано:
- Діагностика структури ціннісних орієнтацій особистості (С. Бубнова)
Методика створена з метою вивчення реалізації ціннісних орієнтацій
особистості в реальних умовах життєдіяльності.
- Методика оцінки комунікативних і організаторських схильностей (КОС2),

розроблена

у

профорієнтаційних

цілях

В. В. Синявським

і

Б. О. Федоришиним.
- Діагностика структури навчальної мотивації школяра (Є. Замфір).
- Тест професійних інтересів (Кеттела) для допомоги у виборі професії
на основі вивчення інтересів, схильностей та особистісних особливостей.
- Вивчення ступеня соціалізації старшокласників» (М. І. Рожкова) для
виявлення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності та
моральної вихованості учнів.
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- Тест розумового розвитку для абітурієнтів та старшокласників
(АСТРР).
Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення
інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в
Інтернет-середовищі».
Науковий керівник експерименту: Андросович Ксенія Анатоліївна,
кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального розвитку
обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Терміни проведення експерименту (початок – кінець):
початок: лютий 2017 року – закінчення грудень 2018 року.
Рівень

експерименту:

Експеримент

підвідомчої

установи

(за

рішенням вченої ради установи). Рішення вченої ради Інституту обдарованої
дитини НАПН України № 11 від 30.11.2016 р.
Інноваційні аспекти дослідження
Запропоновано систему

психолого-педагогічних умов, що сприяє

процесу соціалізації обдарованих учнів ЗЗСО та забезпечує профілактику
деструктивних впливів Інтернет-середовища.
Розробка

платформи

для

онлайн-тестування

дає

можливість

використовувати комплекс діагностичного інструментарію для виявлення
соціально-комунікативних особливостей розвитку, вивчення ціннісної сфери
обдарованих учнів, мотивації навчання, їх загального рівня соціалізованості
незалежно від часу та місця перебування учнів та надає нові шляхи та методи
роботи з обдарованою молоддю із застосуванням Інтернет-технологій.
Іноваційний аспект впровадження в освітній процес зазначених
розробок

з

урахуванням

потенціалу

Інтернет-технологій

зумовлений

практичною спрямованістю та сприяє оптимізації соціальної взаємодії усіх
учасників освітнього процесу закладу.
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Отримані результати за звітний період
У процесі експериментальної діяльності протягом року розроблено
спецкурс «Обдаровані учні

та особливості їх навчання і виховання», з

урахуванням системи організаційно-педагогічної, змістової та методичної
роботи для підготовки учителів до роботи з обдарованими учнями у ЗЗСО.
Виявлена необхідність проведення занять, що спрямовані на розв’язання
теоретичних й практичних проблеми соціалізації обдарованих учнів ЗЗСО.
Заняття проводились у формі круглих столів, практичних занять з
використанням елементів ділових та рольових ігор, дискусій, семінарів
різного характеру, індивідуальних і групових консультацій та співбесід,
проведення науково-методичних конференцій і симпозіумів, колоквіумів.
Виявлено загалом 532 обдарованих учня, які навчаються у 9- 11 класів
(за даними експертної комісії в експериментальних закладах).
У діагностичному зрізі у констатувальному експерименті взяли участь
326 учнів (за власним бажанням). У результаті аналізу показників соціалізації
було виявлено групу учнів з високим та достатнім рівнями показників
соціалізації і складає 58,3% вибірки (190 учнів), а також групу з проблемами
соціалізації у шкільних колективах, яка становить 41,7% вибірки (136 учнів)
– недостатній рівень соціалізації.
Із 136 обдарованих учнів групи ризику було сформовано контрольну та
експериментальну групи по
цілеспрямований

68 осіб відповідно. Далі здійснювався

психолого-педагогічний

супровід

обдарованих

учнів

експериментальної групи.
Анотовані результати експерименту.
Вивчення наявного рівня соціалізованості обдарованих учнів в
Інтернет-середовищі

та

аналіз

результатів

констатувального

та

формувального експериментів дав нам можливість зробити такі висновки:
соціалізацію обдарованих учнів нами визначено як процес, за
допомогою якого індивідом засвоюється соціальний досвід його соціального
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оточення таким чином, що через формування власного «Я» проявляється
унікальність даного індивіда як особистості;
установлено, що провідною ознакою соціалізації старшокласників в
конкретний відрізок часу, на думку переважної більшості дослідників,
служить поняття соціалізованості. Соціалізованість обдарованих учнів ми
визначили

як

інтеграційну

характеристику

особистості,

що

містить

сукупність придбаних знань, умінь, установок, особистісних якостей,
достатніх для повноцінного виконання провідних соціальних ролей,
подальшого розвитку здібностей та обдарувань особистості, її успішної
творчої самореалізації.
Виділено критерії соціалізованості особистості: соціальна ідентичність;
соціальна активність; комунікативні навички; соціальна компетентність;
ціннісні орієнтації; мотивація; самоактуалізація.
Інтенсивність

прояву

окремих

показників

означених

критеріїв

обумовила встановлення таких рівнів соціалізованості обдарованих учнів:
недостатній (пасивний); достатній (продуктивний); високий (творчий).
3. Нами було визначено загальний рівень соціалізації обдарованих
учнів – їх загальну соціалізованість. Її рівні визначено як середнє
арифметичне усіх окремих показників і розподілилися таким чином: високий
рівень та достатній рівні – 58,3 % опитаних, недостатній рівень – 47,7 %
опитаних. Як бачимо, більше половини обдарованих учнів досягли високого
та достатнього рівнів загальної соціалізованості, що є безумовно позитивним.
Разом із тим, слід взяти до уваги і той факт, що це учні обдаровані, а
тому, якщо їх значна частина (41,7 %) має недостатній рівень загальної
соціалізованості, то це говорить про те, що вони практично не можуть
реалізувати свій потенціал, не мають достатніх умов для прояву свої
здібностей або з певних причин, суб’єктивних чи об’єктивних, відчувають
ряд проблем, труднощів, бар’єрів чи упереджень, що не забезпечують
адекватну соціалізацію у ЗЗСО, а отже і не забезпечує готовність до переходу
на наступний етап соціалізації – професійне навчання.
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Це підтвердило необхідність проведення цілеспрямованої, адекватно
організованої роботи з такими учнями із визначенням адекватних психологопедагогічних умов.
За результатами формувального етапу було визначено функції
експериментальної

соціально-педагогічної

роботи

щодо

соціалізації

особистості обдарованого учня: когнітивна, комунікативна, діяльнісна,
коригувальна, самоврядування. Установлено стадії соціалізації учнів ЗЗСО,
відповідно до вікових особливостей: адаптації, мотивації, активності,
творчості.
Реалізація моделі здійснювалась за принципами, що базуються на
загальній теорії соціалізації та вихідних положеннях роботи з обдарованою
молоддю: діагностики, взаємозалежності та взаємозумовленості творчої
взаємодії учителя та обдарованого учня, системності та інтегративності,
індивідуалізації і диференціації, оптимальності, креативності, реалізації
обдарованою молоддю своїх можливостей, варіативності, прогностичності,
професійної доцільності, наступності навчальної, наукової і соціальної
творчості.
Ключовим елементом апробації моделі соціалізації обдарованих учнів
у ЗЗСО стало впровадження гіпотетично прогнозованих психологопедагогічних умов: розвиток соціальної активності обдарованих учнів;
творчо спрямована професійна підготовка обдарованих учнів; стимулювання
особистісного розвитку і саморозвитку обдарованих учнів; цілеспрямована
психолого-педагогічна
обдарованих

учнів

підтримка
з

і

використанням

супровід

процесу

Інтернет-технологій;

соціалізації
створення

сприятливого освітнього середовища.
Узагальнені результати контрольних зрізів дозволяють прослідкувати
динаміку рівня соціалізованості обдарованих учнів в експериментальній
групі, що забезпечувався прогнозованими психолого-педагогічними умовами
і у контрольній групі, учні якої «соціалізувалися» в умовах традиційної
навчально-виховної системи.
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Так, сформованість соціальної активності в експериментальній групі
виявлено у 90,9 % респондентів. Ця якість виявлялася у вирішенні
пізнавальних задач, а також інтегрує соціальну ініціативу, прагнення досягти
поставленої мети, інтерес до всього нового і незвичайного. У меншій мірі
була виражена активність творчого типу (42,2 %), однак вона зросла в
експериментальній групі порівняно з початком експерименту майже вдвічі,
тоді коли в контрольній групі лише на 2,9 %. Обдаровані учні
експериментальної групи активно залучалися до здійснення діяльності, яка
не була строго обов'язковою, наприклад наукові гуртки, художні колективи,
клуби дозвілля тощо. У них все частіше стало проявлятися прагнення у все
вникнути, взяти участь, спробувати себе на найважчих ділянках роботи, не
потребуючи нагород. Важливо, що творча активність є яскравою ознакою
розвитку обдарованості.
Зросли в експериментальній групі і показники за іншими ознаками
соціальної активності: мотивацією на успіх (від 20,9% до 37,4%), рівнем
домагань (від 28,6% до 47,3%), спрямованістю на творчість (від 15,4% до
41,7%). Відповідні ознаки у контрольній групі збільшилися на 2-4 % на
високому рівні.
Крім того, в експериментальній групі зросла кількість осіб, які
демонструють «спрямованість на справу» (40,7 %), тобто зацікавленість у
вирішенні ділових проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на
ділову співпрацю, здатність відстоювати на користь справи власну думку.
Тоді, коли в контрольній групі кількість осіб зі «спрямованістю на себе (Я)»
залишилася незмінною – 27,4 %.
Щодо рівня самоактуалізації обдарованих учнів експериментальній
групі, то слід відзначити статистично значущі зміни насамперед за шкалами:
«підтримка», «контактність», «креативність» та «сензитивність». Показники
за ними зросли до високого рівня. Тобто проведена нами роботи спричинила
ряд особистісних змін, що ведуть до самовдосконалення, особистісного
розвитку досліджуваних. Крім того, в цій групі значно знизилася кількість
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осіб із псевдосамоактуалізацією (9,8 %), тоді як вплив чинника соціальної
бажаності лишився у 23,7 % обдарованих учнів контрольної групи.
Таким чином, рівень загальної соціалізованості обдарованих учнів
збільшився в експериментальній групі (застосовано статичну перевірку
результатів контрольного зрізу за допомогою критерію Фішера φ).
IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ЙОГО МОНІТОРИНГ
Упродовж звітного та двох попередніх років Інститутом обдарованої
дитини НАПН України за завершеними фундаментальними – 1 та
прикладними – 5 науково-дослідними роботами було підготовлено 23
одиниці продукції (з них надруковано – 18, впроваджується 22), зокрема за
видами продукції:
- наукова продукція – 10 рукописів;
- виробничо-практична продукція – 11 рукописів;
- електронній ресурс – 1;
- аналітичний матеріал – 1;
- нові НДР, розпочаті за завершеними науковими дослідженнями –
4 одиниць.
Загальна кількість об’єктів впровадження результатів НДР – 128, із
них: навчальні заклади – 93 (у тому числі, загальноосвітні – 51; позашкільні –
2; вищі – 40); підвідомчі установи НАПН України – 9 (у тому числі, 2
електронні бібліотеки); інші установи, підприємства, організації, де
використовується продукція установи – 26.
Впровадження в ході виконання НДР і підготовки наукової продукції
здійснюється шляхом апробації й оприлюднення результатів наукових
досліджень. У наукових статтях висвітлюються основні ідеї дослідження, в
природних умовах освітнього процесу експериментально перевіряються
гіпотези і припущення, прогнозується й перевіряється можливий соціальний
ефект від впровадження тощо. Апробація результатів, отриманих у ході
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досліджень здійснюється під час їх обговорення на наукових зібраннях:
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах,
круглих столах та інших заходах.
Надрукована

продукція

впроваджується

на

всеукраїнському

та

локальному рівнях. Об’єктами впровадження є: вищі навчальні заклади (де
здійснюється

підготовка

та

перепідготовка

педагогічних

кадрів),

загальноосвітні навчальні заклади, установи НАПН України, наукові
бібліотеки та ін.
Впровадження наукових результатів здійснюється не лише шляхом
розповсюдження друкованої продукції, а й електронним представленням
продукції. Електронні версії видань та статті, що відображають наукові
результати дослідження, розміщенні на сайті Інституту, сайті електронної
бібліотеки

НАПН

України,

Національної

бібліотеки

України

імені

В. І. Вернадського тощо.
Цільовою групою користувачів наукових результатів досліджень
Інституту обдарованої дитини є педагогічні працівники загальноосвітніх
навчальних закладів, викладачі й студенти (слухачі) вищих навчальних
закладів (закладів післядипломної педагогічної освіти), працівники органів
управління

середньої

загальної

освіти

(управлінці, директори

шкіл,

методисти), представники МАН України, науковці (аспіранти й докторанти),
колеги-науковці – всі, чиє коло професійних інтересів стосується галузі
освіти й педагогічної науки у напрямку підтримки та розвитку обдарованих
дітей.
Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом
щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання даних щодо
оприлюднення, розповсюдження і використання продукції, підготовленої за
результатами НДР. Відомостями, що підтверджують впровадження, є
документи,

щодо

розповсюдження

наукової,

навчальної,

довідкової

продукції, зокрема акт, лист-підтвердження (заявка) про її розподіл, довідки,
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витяги із протоколів засідання педагогічних і наукових рад, угоди із
закладами освіти про впровадження, грифи МОН України тощо.
У 2018 році продовжувалася робота з моніторингу впровадження
результатів науково-дослідних робіт, отриманих за завершеними у звітному
та двох попередніх роках дослідженнями. Для забезпечення оприлюднення
наукових

результатів

здійснювалось

розміщення

повнотекстових

електронних версій продукції у мережі Інтернет, а саме, в електронній
бібліотеці Інституту обдарованої дитини – http://biblos.iod.gov.ua/catalog.php
та електронній бібліотеці НАПН України – http://lib.iitta.gov.ua. Вони значно
підвищують рівень надання інформаційних послуг, зберігають усі наукові
надбання в єдиному сховищі, надають вільний і відкритий доступ до
сучасних наукових досліджень і новітніх розробок. Також відіграють
важливе значення у діяльності та професійному розвитку науковців у процесі
науково-педагогічних досліджень та обміні досвідом. Їх використання
забезпечує, з одного боку, вільний доступ до великої обсягу наукового
матеріалу, а з іншого – сприяє професійному розвитку науковців,
вдосконаленню вмінь та навичок роботи з засобами ІКТ для виконання
науково-дослідної діяльності.
Для ознайомлення з науковою продукцією Інституту здійснювалось її
експонування на виставках, конференціях, інших масових заходах. Зокрема,
наукова продукція була представлена на IХ Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти – 2018» (15 – 17 березня 2018 року) та X Міжнародному
форумі «Інноватика в сучасній освіті» (23–25 жовтня 2018 року) що
проходили у Київському Палаці дітей та юнацтва; X Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного
супроводу обдарованої особистості» (24–25 квітня 2018 р. м. Зборів,
Тернопільська

обл.);

XІ

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави» (2-8 липня 2018 року,
м. Чорноморськ,

Одеська

обл.);

Х

Міжнародній

науково-практичній
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конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (20
грудня 2018 р., м. Київ) тощо.
Інститутом укладались угоди про співпрацю та впровадження
результатів НДР навчальними закладами, підприємствами, організаціями.
Проводилось постійне відстеження затребуваності продукції, розміщеної у
мережі Інтернет.
На сьогоднішній день допомогою у вирішенні проблем впровадження
інноваційних технологій у навчально-виховний процес може стати існування
Інтернет-середовища, як інструмента у дослідженні й супроводженні
творчого

і

інтелектуального

інформаційно-методичної

потенціалу

підтримки

обдарованих

педагогів

з

питань

дітей.

Для

організації

супроводу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі
на Facebook створено групу «Тьютор в соціальній мережі» (режим доступу:
https://www.facebook.com/groups). У цій площині постійно публікуються
матеріали науково-практичних заходів, а також на каналі Youtube (режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ZywvqYoCOLI.
Для організації психолого-педагогічної діагностики учнів, щодо
вивчення рівня та механізмів впливу на їх соціалізацію, розроблено та
впроваджено електронний ресурс http://testoteka.iod.gov.ua. Апробовано його
на базі експериментальних навчальних закладів: спеціалізованої школи
№ 196 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англ.мови; Чернігівського ліцею
№ 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області; Київського коледжу
комп’ютерних технологій та економіки НАУ; Спеціалізованої ЗОШ № 1
ім. О. В. Суворова І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англ. мови м. Ізмаїла
Одеської обл.
Кожен користувач (за умови реєстрації) має можливість пройти
психологічну діагностику в онлайн-режимі та отримати характеристику за
результатами тестування. Доступною є онлайн-діагностика для учнів 9–11
класів за тестами:
– Діагностика структури ціннісних орієнтацій (С. Бубнов);
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– Рівень соціалізації старшокласників (І. Рожкова);
– Оцінювання комунікативних і організаторських схильностей (КОС2), (В. Синявський, Б. Федоришин);
– Діагностика структури навчальної мотивації учня (Є. Замфір).
Пропонований

комплекс

діагностичного

інструментарію

надає

можливість користувачам пройти психологічну діагностику в онлайн-режимі,
отримати характеристику та рекомендацію за результатами тестування.
Розроблений постійно діючий Інтернет-ресурс здійснює інформаційнометодичну допомогу соціальному педагогу, педагогам і психологам
шкільних

та

позашкільних

старшокласниками;
обдарованих

закладів

у

психолого-педагогічну

старшокласників

в

роботі

з

обдарованими

підтримку

Інтернет-середовищі

соціалізації

при

здійсненні

комунікації та проектуванні і реалізації соціально значущої діяльності.
Розробка є значущою для створення системи психолого-педагогічної
підтримки процесу соціалізації обдарованих дітей та молоді, для розроблення
спецкурсу у підготовці педагогів і психологів щодо роботи з обдарованими
старшокласниками в Інтернеті.
Співробітниками Інституту обдарованої дитини НАПН України
створено та супроводжується Всеукраїнський освітній Інтернет-портал
«Острів знань», інформаційні сервіси якого охоплюють усі аспекти
навчально-виховного

процесу,

дозволяють

постійно

впроваджувати

інноваційні педагогічні технології, використовуючи нові форми взаємодії
учасників

освітнього

простору.

Широке

залучення

освітянської

громадськості до взаємодії з Інтернет-порталом «Острів знань» дозволяє
значно

підвищити

комп’ютерну

грамотність

вчителів,

розповсюдити

передовий освітній досвід, а також забезпечити виконання нормативних актів
МОН України щодо організації навчання вчителів з використанням ІКТ.
Портал працює і розвивається на основі матеріалів педагогічних працівників
– досвіду, пропозицій, розробок, якими вони обмінюються, а також
інформації з інших мережевих співтовариств про існуючі освітні ініціативи.
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Результати моніторингу впроваджень доповідаються на засіданнях
вченої ради та на звітній конференції Інституту обдарованої дитини НАПН
України.
V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наукові періодичні видання, засновником або співзасновником яких є
Інститут обдарованої дитини НАПН України:
Журнали:
Здійснено видання науково-методичних журналів «Освіта та розвиток
обдарованої особистості» № 1, № 2, № 3, № 4 (спільно з Національною
академією

педагогічних

наук

України,

Інститутом

психології

імені

Г. С. Костюка НАПН України) та «Мистецтво та освіта» – № 1, № 2, № 3,
№ 4 (спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України).
− Освіта

та

розвиток

обдарованої

особистості

/ [Гол.

ред.

Н. Ф. Федорова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2018. – № 1 (68) І квартал. – 86 с.
− Освіта

та

розвиток

обдарованої

особистості

/ [Гол.

ред.

Н. Ф. Федорова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2018. – № 2 (69) ІІ квартал. – 104 с.
− Освіта

та

розвиток

обдарованої

особистості

/ [Гол.

ред.

Н. Ф. Федорова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2018. – № 3(70) ІІІ квартал. – 86 с.
− Освіта

та

розвиток

обдарованої

особистості

/ [Гол.

ред.

Н. Ф. Федорова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2018. – № 4(71) ІV квартал. – 72 с.
(Періодичність

–

4

журнали

на

рік

(щоквартально).

Тираж

300 примірників. Усі номери надруковано. Загальний обсяг – 40,00 друк.
арк.)
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Журнал включено до міжнародних науко-метричних баз даних Google
Skolar; Бібліометрика української науки; Index Copernicus International;
Research Bib; POL-Index; ERIHPlus. ISSN 2309-3935, видається трьома
мовами (українською, англійською, російською)
− Мистецтво та освіта: наук.-метод. журнал / [Ред. рада: І. Д. Бех,
В. В. Камишин, О. В. Сухомлинська ; редкол. : В. В. Рагозіна (голова),
М. І. Чемберджі,

О. А. Комаровська,

С. В. Коновець,

Л. М. Масол,

Н. Є. Миропольська, Ж. Н. Шайгозова, О. Л. Шевнюк, Л. В. Школяр]. – Київ :
Педагогічна думка, 2018. – № 1 (87). – 64 с.
− Мистецтво та освіта: наук.-метод. журнал / [Ред. рада: І. Д. Бех,
В. В. Камишин, О. В. Сухомлинська ; редкол. : В. В. Рагозіна (голова),
М. І. Чемберджі,

О. А. Комаровська,

С. В. Коновець,

Л. М. Масол,

Н. Є. Миропольська, Ж. Н. Шайгозова, О. Л. Шевнюк, Л. В. Школяр]. – Київ :
Педагогічна думка, 2018. – № 2 (88). – 64 с.
− Мистецтво та освіта: наук.-метод. журнал / [Ред. рада: І. Д. Бех,
В. В. Камишин, О. В. Сухомлинська ; редкол. : В. В. Рагозіна (голова),
М. І. Чемберджі,

О. А. Комаровська,

С. В. Коновець,

Л. М. Масол,

Н. Є. Миропольська, Ж. Н. Шайгозова, О. Л. Шевнюк, Л. В. Школяр]. – Київ :
Педагогічна думка, 2018. – № 3 (89). – 64 с.
− Мистецтво та освіта: наук.-метод.журнал / [Ред. рада: І. Д. Бех,
В. В. Камишин, О. В. Сухомлинська ; редкол. : В. В. Рагозіна (голова),
М. І. Чемберджі,

О. А. Комаровська,

С. В. Коновець,

Л. М. Масол,

Н. Є. Миропольська, Ж. Н. Шайгозова, О. Л. Шевнюк, Л. В. Школяр]. – Київ :
Педагогічна думка, 2018. – № 4 (90). – 64 с.
(Періодичність – 4 журнали на рік. Тираж 350 примірників. Всі номери
надруковано. Загальний обсяг – 28,56 др. арк.)
Журнал включено до міжнародних науко-метричних баз даних Index
Copernicus International; Google Skolar; EBSCO. ISSN 2308-8885, видається
трьома мовами (українською, англійською, російською)
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Збірники наукових праць:
Здійснено видання збірників наукових праць «Навчання і виховання
обдарованої дитини: теорія та практика» № 1, № 2 (спільно з Національною
академією

педагогічних

наук

України,

Інститутом

психології

імені

Г. С. Костюка НАПН України) та «Педагогічні інновації: ідеї, реалії,
перспективи» № 1, № 2.
− Навчання і виховання обдарованої дитини:теорія та практика :
збірник наукових праць / [гол. ред. В. В. Камишин] – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2018. – № 1(20). – 162 с.
− Навчання і виховання обдарованої дитини:теорія та практика :
збірник наукових праць / [гол. ред. В. В. Камишин] – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2018. – № 2(21). – 126 с.
(Періодичність – 2 збірника на рік. Тираж 300 примірників. Усі номери
надруковано. Загальний обсяг – 20,00 друк. арк.)
Видання включено до міжнародних науко-метричних баз даних Google
Skolar; Бібліометрика української науки; Research Bib; POL-Index.
− Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи / [гол. ред.
В. М. Мадзігон]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2018. – № 1(20). – 118 с.
− Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи / [гол. ред.
В. М. Мадзігон]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2018. – № 2(21). – 160 с.
(Періодичність – 2 збірника на рік. Тираж 300 примірників. Усі номери
надруковано. Загальний обсяг – 20,00 др. арк.)
Видання включено до міжнародних науко-метричних баз даних Google
Skolar; Бібліометрика української науки; Index Copernicus International;
Research Bib; POL-Index.
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До переліку фахових видань України включено науково-методичні
збірники, журнали:
− «Освіта та розвиток обдарованої особистості» (Інститут обдарованої
дитини НАПН України, Національна академія педагогічних наук України,
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Наказ МОН України
№ 893 від 04.07.2013 р., серія «Педагогіка»; Наказ МОН України № 41 від
17.01.2014 р., серія «Психологія»);
− «Мистецтво та освіта» (Інститут проблем виховання НАПН України,
Інститут обдарованої дитини НАПН України. Наказ МОН України № 241 від
9.03.2016 р.);
− «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика
(Інститут обдарованої дитини НАПН України, Національна академія
педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України. Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р.);
− «Педагогічні

інновації:

ідеї,

реалії,

перспективи»

(Інститут

обдарованої дитини НАПН України № 1081 від 29.09.2014 р.).

IV. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ
ЗАХОДІВ
Специфіка спрямованості діяльності Інституту обдарованої дитини
НАПН України зумовлює необхідність здійснення не тільки науководослідної, але й широкої науково-організаційної, науково-просвітницької та
науково-практичної роботи.
У 2018 році Інститутом було проведено 12 масових науково-практичних
заходів, включених до Плану роботи НАПН України на 2018 рік, у тому числі:
міжнародних конференцій – 3;
всеукраїнських конференцій – 2;
всеукраїнських науково-практичних семінарів – 1;
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науково-практичних семінарів – 3;
семінар-практикум – 1;
всеукраїнські конкурси – 2.
Співробітники Інституту взяли участь у відкритій лекції «Про
майбутнє освіти і …. нації» (17 квітня 2018 року, м. Київ). Лектор: професор
Ян Де Груф (Бельгія). Організатори заходу: Міністерство освіти і науки
України; НАПН України; Проект «Офіс освітніх реформ».
Основні питання лекції:
- Які основні проблеми освіти постануть у наступному десятилітті?
- Чи зможе наша держава вирішити ці проблеми та як її спонукати до дії?
- Яким чином інновації в освіті можуть привести до більшої
ефективності та поліпшення освітніх результатів?
- Якою має бути освітня політика для досягнення поставлених цілей?
Участь у методологічному семінарі Національної академії педагогічних
наук України «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий
досвід, українські реалії і перспективи» (15 листопада 2018 року, м. Київ):
- Тименко Володимир Петрович, головний науковий співробітник
відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН
України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді – Діагностика
практичного інтелекту різних верств дорослого населення);
- Мельник

Марина

Юріївна,

завідувач

відділу

діагностики

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат
психологічних наук (тема доповіді – Підготовка педагогічних працівників до
роботи з обдарованими дітьми);
- Андросович Ксенія Анатоліївна, завідувач відділу інтелектуального
розвитку обдарованої особистості (тема доповіді – Психологічна підтримка
та супровід педагогічного колективу закладів загальної середньої освіти).
Участь у роботі IХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти –
2018» (15 – 17 березня 2018 року) у Київському Палаці дітей та юнацтва:
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експонування на стенді Національної академії педагогічних наук України –
друковані видання; рекламно-інформаційні матеріали щодо діяльності
Інституту.
Участь у роботі X Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній
освіті» (23–25 жовтня 2018 року): експонування на стенді Національної
академії педагогічних наук України – друковані видання; рекламноінформаційні матеріали щодо діяльності Інституту.
Також Інститутом організовано і проведено позапланові заходи, а саме:
- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Технології розвитку
здібностей і обдарованості дошкільників та учнів початкової школи»
(11–13

квітня

2018 р.,

на

базі

Культурно-оздоровлювального

центру

«Пролісок» (смт. Козин, Обухівський район, Київська обл.)).
Організатори конференції: Інститут обдарованої дитини НАПН
України та Центр розвитку особистості «Унікум» (м. Київ), співорганізатори
– Національний центр «Мала академія наук України», ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти МОН України», відділ STEM-освіти Інституту
модернізації змісту освіти, Університет менеджменту освіти НАПН України,
Центральний Інститут післядипломної педагогічної освіти, Тернопільський
Національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, ВГО «Асоціація
працівників дошкільної освіти».
Мета семінару: сформувати цілісне уявлення про місце STREAM в
освітньому процесі; з’ясувати алгоритм дій педагога щодо впровадження
технології; ознайомити учасників із науковими підходами та авторськими
технологіями реалізації STREAM-освіти; надати допомогу в доборі та
застосуванні інструментарію з урахуванням індивідуальних особливостей і
схильностей кожної дитини; познайомити з ігровими технологіями для
розвитку навчальних, комунікативних, соціальних компетентностей дітей.
− Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасний погляд на
обдарованість та розвиток талантів» (19 квітня 2018 р., м. Київ). Спікери
семінару: Франс Монкс та Ганс ван Елтен (Нідерланди). Організатори заходу:
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Інституту обдарованої дитини НАПН України спільно з Малою академією наук
України, при підтримці Міністерства освіти і науки України, Національної
академії наук України, Національної академії педагогічних наук України.
На семінарі були розглянуті наступні питання:
- Створення психолого-педагогічних умов розвитку обдарованих дітей та
молоді;
- Організація

навчально-виховного

процесу

для

забезпечення

пізнавальних потреб обдарованих дітей та молоді;
- Інноваційні методики розвитку обдарованих дітей та молоді;
- Супровід обдарованих і талановитих дітей / підлітків з важкими
соціальними та емоційними проблемами.
Масові науково-практичні заходи, організовані та проведені
Інститутом, за планом НАПН України:
Міжнародні та всеукраїнські конференції, читання
13.

Х

Всеукраїнська

«Проектування

розвитку

та

науково-практична

конференція

психолого-педагогічного

супроводу

обдарованої особистості» відбулась 24–25 квітня 2018 р. на базі Зборівської
державної української гімназії ім. Романа Завадовича.
Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія
педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України,
Управління освіти і науки ТОДА, Тернопільський обласний комунальний
інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ освіти Зборівської РДА,
Управління освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту і праці
Зборівської міської ради та Зборівська державна українська гімназія імені
Романа Завадовича.
Мета конференції: обговорення та обмін досвідом з проблем
проектування розвитку обдарованої особистості, проведення психологопедагогічного

супроводу,

розробки

інноваційних

наукових

підходів,

підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми.
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Напрями роботи конференції:
- проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії
учасників навчально-виховного процесу;
- підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими
дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти;
- психологічна діагностика та супровід розвитку обдарованості;
- педагогічна підтримка науково-дослідницької діяльності учнів;
- соціалізація обдарованої особистості у віртуальному середовищі;
- формування

критичного

та

креативного

мислення

учасників

навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій.
Учасників конференції привітали Ханзель Ж.І., методист, завідувач
відділу інноваційної діяльності та обдарованої дитини ТОКІППО, керівник
Тернопільського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН
України; Назарчук М.М., перший заступник голови Зборівської РДА;
Бігус М.Б., начальник управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та
соціального захисту населення Зборівської міської ради; Білан Я.І., секретар
Зборівської міської ради; Тихоліз Т.В., заступник начальника – начальник
відділу освіти управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та
соціального захисту Зборівської міської ради; Ковбасюк Я.Я., директор
Зборівської української державної гімназії імені Романа Завадовича.
У ході пленарного засідання було заслухано 18 ключових доповідей, в
тому числі три он-лайн доповіді. Організовано роботу 2 секцій за науковою
тематикою конференції: «Соціально-педагогічне проектування розвитку
обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного
процесу» (керівники секції: Киричук В.О., Руденко С.А.); «Проблеми
функціонування

педагогічно

сприятливого

середовища

для

розвитку

обдарованих дітей» (керівники секції: Камишин В.В., Ханзель Ж.І.).,
заслухано 42 доповіді з проблематики заходу.
У рамках конференції проведено науково-практичні заходи:
Семінар-тренінг

Криворізького

природничо-наукового

ліцею
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«Міждисциплінарна інтеграція на уроках української філології засобами
інноваційних освітніх технологій»
Майстер-класи:
- «Креативність як навичка. Креативне мислення у педагогіці»
- «Виготовлення повітряних зміїв, розвиваючих сприйняття»
- «Розвиток креативного мислення обдарованих старшокласників»
- «Виявлення арифметичної обдарованості»
- Заняття з гурткової роботи «Ой, люлечки, люлі…»
Тренінгові заняття:
- «Профілактика булінгу обдарованих дітей»
- «Профілактика емоційного виснаження педагогів»
Усього у роботі конференції прийняло участь більше 160 учасників,
серед них: науково-педагогічні представники із Харкова, Кривого Рогу,
Києва, Київської області, Херсона та інших областей України, а саме наукові
співробітники Інституту обдарованої дитини НАПН України; науковопедагогічні працівники Інститутів (академій) післядипломної педагогічної
освіти, департаментів освіти і науки, методисти районних (міських) відділів
освіти; керівники (заступники) загальноосвітніх навчальних закладів;
педагоги,

психологи

середніх

загальноосвітніх

навчальних

закладів;

представники державних вищих навчальних закладів України, аспіранти,
магістри, здобувачі; працівники навчальних і розвивальних центрів; автори
оригінальних навчальних і виховних методик по роботі з обдарованими
дітьми.
Результати роботи конференції:
Видано програму роботи X-ої Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу
обдарованої особистості» та збірник наукових праць (матеріали науковопрактичної конференції) у якому опубліковано 47 статей наукового і
практичного досвіду учасників конференції на 284 сторінках, підготовлено
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три наукові статті до науково-методичного журналу «Освіта та розвиток
обдарованої особистості» у № 2, 2018.
Всі учасники заходу отримали сертифікат учасника конференції.
51. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані
діти – інтелектуальний потенціал України» відбулась 2-8 липня 2018 року
у м. Чорноморську Одеської області. Учасниками конференції стали провідні
науковці й педагоги фактично з усіх регіонів України.
Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і
науки України, Національна академія педагогічних наук України, Державна
наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Національний центр
«Мала академія наук України».
Мета конференції: визначення наукових основ та практичних способів
розв’язання

питань

виявлення,

розвитку,

супроводу

та

підтримки

обдарованості у дітей і молоді, у тому числі, формування в них успішних
життєвих стратегій у сучасному соціумі; обмін досвідом у практичній роботі
з обдарованими дітьми та молоддю.
Напрями роботи конференції:
-сучасні наукові концепції і підходи до вивчення обдарованості
особистості;
-інноваційні проекти, програми, технології, методики розвитку і освіти
обдарованих дітей і молоді;
-формування компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової
української школи;
-діагностика, проектування і прогнозування розвитку обдарованості
особистості;
-підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
-технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного
віку, STREAM-освіта дошкільників;
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-супровід

та

підтримка

розвитку

обдарованої

особистості

та

особливості формування в неї успішних життєвих стратегій.
В ході роботи конференції науковці висвітлювали питання феномену
дитячої обдарованості в сучасних вітчизняних і зарубіжних концепціях,
формування

компетентностей,

розкриття

творчого

та

духовно-

інтелектуального потенціалу, реалізації творчого компоненту, мотивації
обдарованих дітей, методів дослідження інтелекту і креативності. Практики
знайомили присутніх з досвідом роботи своїх установ, психологопедагогічним супроводом та підтримкою здібних і талановитих дітей, про
підготовку і навчання педагогів, формування освітнього простору своїх
особливих закладів, відповідали на запитання, охоче ділилися своїм
досвідом.
Програма заходу включала пленарне засідання та роботу в 3-х секціях,
які враховували професійні інтереси учасників:
СЕКЦІЯ 1. Сучасні наукові концепції і підходи до вивчення проблеми
обдарованості особистості
Керівник секції: Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських
наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України,
СЕКЦІЯ 2. Інноваційні проекти, програми, технології, методики
діагностики, проектування, моделювання розвитку та освіти обдарованих
дітей і молоді
Керівник

секції:

Найдьонова

Любов

Михайлівна,

кандидат

психологічних наук, старший науковий співробітник відділу інтелектуального
розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН
України
СЕКЦІЯ 3.

Сучасні

рішення

проблем

розвитку

та

підтримка

обдарованої особистості
Керівник секції: Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних
наук, науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої
особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України
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Робота конференції тривала з 03 по 08 липня 2018 р., поєднав наукові
дискусії

та

спілкування

однодумців.

Програмою

конференції

було

передбачено практичні заняття, майстер-класи та тренінги під час яких
колеги ділились цінним досвідом роботи з обдарованими дітьми і молоддю,
інноваційними методиками, методичними розробками, а саме:
Майстер-класи:
−

«Система

роботи

з

навчання

дошкільників

способам

орієнтування за планом як наочної моделі місцевості», ведуча:
Грицишина Таїсія Іванівна, старший науковий співробітник відділу
інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини
НАПН України
−

«Робота

учнів

у

команді

як

здійснення

принципів

соціалізації», ведуча: Євстаф’єва Ірина Григорівна, здобувач, практичний
психолог Комунального закладу освіти Ліцей інформаційних технологій
при ДНУ імені О. Гончара Дніпровської міської ради
−

«Розвиток обдарованої дитини в сім’ї», ведуча: Лук’янчук

Наталія Вадимівна,кандидат психологічних наук, провідний психолог,
психотерапевт Психологічного центру «Злагода» м. Києва
−

«Вияв арифметичної обдарованості», ведучий: Звірик Олексій

Павлович, кандидат психологічних наук, голова міської дитячої громадської
організації «Асоціація повітряних зміїв» м. Херсон
−

«Кваліметрична

модель

аналітично-пізнавальної

активності», ведуча: Лук’янчук-Арутюнян Ярослава Андріївна, магістр
управління персоналом та економіки праці, аспірантка відділу проектування
розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України
−

«Інтерактивне

навчання:

особливості

проведення

структурованих дискусій», ведуча: Ковальова Оксана Анатоліївна,
кандидат

психологічних

наук,

науковий

співробітник

відділу
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інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої
дитини НАПН України
−

«Виготовлення авторських повітряних зміїв, розвиваючих

сприйняття», ведучий: Звірик Олексій Павлович, кандидат психологічних
наук, голова міської дитячої громадської організації «Асоціація повітряних
зміїв» м. Херсон
Презентації:
−
система

«Комплексна
для

профорієнтаційна

старшокласників

психолого-діагностична

«ПРОФОРІЄНТАЦІЯ»,

презентує:

Савченко Юліана Юріївна,науковий співробітник відділу діагностики
Інституту обдарованої дитини НАПН України;
−

«Календарний рік першокласників», презентує: Войтенко

Олена Олександрівна, учитель-методист, учитель початкових класів вищої
категорії Лиманського навчально-виховного закладу «Загальноосвітній
навчальний заклад І–ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» № 1
Лиманської міської ради Донецької області
Тренінги:
−

впровадження курсу «Освіта для сталого розвитку», ведуча:

Беник Ольга Никифорівна, заступник директора, керуюча відділом МАН
Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія
наук» Київської області
−

«Розвиток творчого сприйняття», ведуча: Поліхун Наталія

Іванівна,кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН
України.
Учасники конференції: 128 осіб – наукові працівники Інституту
обдарованої дитини НАПН України та Національного центру «Мала академія
наук України», в тому числі регіональних територіальних відділень;
співробітники наукових установ НАПН України та МОН України;
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представники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти;
керівники та методисти обласних, районних та міських відділів освіти;
керівники (заступники) загальноосвітніх навчальних закладів; автори
оригінальних навчальних та виховних методик; педагоги, психологи
навчальних закладів.
Результати роботи:
Видано

програму

роботи

XІ

Міжнародної

науково-практичної

конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави» та
збірник матеріалів, до яких увійшли 74 статті учасників конференції
(Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали
ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–8 липня 2018 року,
м. Чорноморськ, Одеська область. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2018
– 330 с.) та підготовлено наукові статті до щомісячного науково-методичного
журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» № 2(69), 2018.
Всі учасники заходу отримали сертифікат учасника XІ Міжнародної
науково-практичної конференції «Обдаровані діти

– інтелектуальний

потенціал держави», а учасники, які проводили майстер-класи і тренінги
відзначені подякою Інституту обдарованої дитини НАПН України.
63. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціалізація
обдарованого учня в Інтернет-середовищі: методичне забезпечення і
супровід», відбулася 31 жовтня 2018 року. Місце проведення: Президія
НАПН України (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а).
Мета конференції: науково-методичне забезпечення інтерактивної
психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих учнів в
Інтернет-середовищі.
Напрями роботи конференції:
- соціалізація обдарованих учнів в Інтернет-середовищі;
- педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів засобами Інтернеттехнологій;
- проблеми безпечного Інтернету;
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- діагностичний online інструментарій для роботи з обдарованою
молоддю;
- кіберсоціалізація у процесі навчальної діяльності;
- проектна діяльність із застосуванням Інтернет-технологій;
- готовність учителя до соціалізації обдарованих учнів засобами
Інтернет-технологій;
- психолого-педагогічний

супровід обдарованого учня засобами

Інтернету.
Відкрив конференцію директор Інституту обдарованої дитини НАПН
України Максим Сергійович Гальченко. У вітальному і вступному слові
президент

НАПН

України

Василь

Григорович

Кремень

підкреслив

значущість соціалізації в умовах сучасної цивілізації, її особливості в
контексті цивілізаційних змін, а також вплив українських реалій на
соціалізацію дитини.
До участі в конференції було залучено фахівців підвідомчих інститутів
НАПН України, що дало можливість розглянути проблему комплексно.
Учасники заходу мали змогу послухати виступи: заступника директора з
наукової роботи Інституту соціальної і політичної психології НАПН України
Любові

Анатоліївни

Найдьонової

(«Медіапсихологічна

теорія

кіберсоціалізації: опанування вікових медіа ризиків»), радника Президії
НАПН України, головного наукового співробітника Інституту вищої освіти
НАПН України Сергія Володимировича Курбатова («Специфіка соціалізації
обдарованої молоді в умовах експансії віртуальної реальності»), заступника
директора з науково-експериментальної роботи Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН України Ольги Павлівни Пінчук
(«Готовність учителів до використання мережних інструментів соціалізації та
пізнавальної діяльності учнів»), науковця з Університету Уппсали (Швеція)
Пера Екмана («ІТ-підтримка для навчання на рівні доктора наук у Швеції»).
Практичний досвід роботи представив колектив загальноосвітньої школи №1
імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
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мови, м. Ізмаїл, Одеська обл. (експериментальний майданчик ІОД НАПН
України) – Ірина Павлівна Хом’якова, вчитель англійської мови («Коучинг,
фасилітація та тьюторинг як методи соціалізації учнів у роботі вчителя
іноземних мов із застосуванням засобу Інтернет-технологій та залучення
учнів до позакласної діяльності»), Олена Михайлівна Проценко, заступник
директора з НВР, вчитель української мови та літератури («Формування
соціалізованої особистості вчителя як важливе науково-методичне завдання
школи») та ін.
З практичним досвідом роботи за темою конференції учасники могли
ознайомитися, взявши участь у роботі секцій «Філософський погляд на
проблему соціалізації обдарованих учнів», «Педагогічні умови соціалізації
обдарованих учнів засобами інтернет-технологій», «Психологічний супровід
процесу

соціалізації

обдарованих

учнів

в

інтернет-середовищі»,

«Управлінські аспекти соціалізації обдарованих учнів засобами інтернет».
У роботі конференції взяли участь 110 учасників, серед них: наукові
співробітники Інституту обдарованої дитини та підвідомчих установ НАПН
України, керівники та представники обласних і районних управлінь освіти,
інститутів післядипломної освіти, викладачі ЗВО, психологи, соціальні
педагоги, вчителі.
Резолюція
Підводячи підсумки конференції можна констатувати, що тема
соціалізації обдарованих дітей в Інтернет-середовищі є на сьогоднішній день
вкрай актуальною. Про це свідчить тематика доповідей провідних учених
підвідомчих установ НАПН України, що стосується окремих аспектів
соціалізації дітей: вивченню потенціалу Інтернету для навчання та
самовдосконалення учнів; негативного впливу мас-медіа на психічний стан
дітей, що спричиняє самогубства; можливостей інтеграції навчальнорозвивальних Інтернет-платформ в традиційну освітню систему; створення
власних закритих груп освітніх закладів як чинника корпоративної культури,
тощо.
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Учасниками конференції було прийняте рішення рекомендувати
науково-практичні здобутки для впровадження у практику роботи закладів
загальної середньої освіти.
Недослідженими ще залишаються питання соціальної адаптованості
учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища, їх автономності та
моральні якості, вплив цих факторів на професійне самовизначення і
самореалізацію учнів. Потребують розробки методичних рекомендацій для
педагогічних працівників, психологів, батьків з означеної проблематики.
Доцільним визнано продовжити експериментальну діяльність.
За підсумками роботи видано програму роботи та матеріали
конференції до яких увійшли 41 стаття учасників конференції (Соціалізація
обдарованого учня в Інтернет-середовищі: методичне забезпечення і
супровід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31
жовтня 2018. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2018. – 304 с.).
Усіх учасників заходу було відзначено сертифікатом учасника
конференції.
64.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Штучний

інтелект contra людський мозок: перспективи обдарованості в динаміці
інформаційного світу» відбулася 24 жовтня 2018 року за організацією
Інституту

обдарованої

дитини

НАПН України.

Місце

проведення:

Університет банківської справи (м. Київ, вул. вул. Андріївська, б, 1).
Співорганізатори конференції: Національна академія педагогічних
наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Українське філософсько-економічне наукове товариство, ДВНЗ «Університет
банківської справи».
Мета

конференції:

проаналізувати

виклики

інформаційного

суспільства сучасній освіті: технологічні, інформаційні, глобалізаційні,
соціально-економічні, соціокультурні та їх вплив на формування обдарованої
особистості.

Окреслити

теоретико-методологічні

засади

формування
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особистості, здатної не лише відповідати викликам соціально-економічної
реальності, але й творити її.
Тематичні напрями роботи конференції:
-Суперечності та виклики інформаційного світу.
-Талант, обдарування і штучний інтелект: перетини і розбіжності.
-Штучний інтелект – панацея чи фіаско людини?
-Інформаційні технології та інновації економічного розвитку.
-Філософія в точці біфуркації: pro i contra.
Наукові керівники конференції:
Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор
Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор,
завідувач

відділу

філософсько-методологічних

проблем

інноваційного

розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України.
На

конференції

«Штучний

інтелект

contra

людський

мозок:

перспективи обдарованості в динаміці інформаційного світу» озвучено
ключові доповіді, обговорено суперечності та виклики інформаційного світу,
включення синергетики в створення нової наукової картини світу тощо.
У роботі конференції взяли участь 37 учасників, серед них: наукові
співробітники Інституту обдарованої дитини, представники Національної
академії педагогічних наук України, представники вищих навчальних
закладів України, фахівці у галузі філософії, педагогіки, психології, всі ті, хто
цікавиться проблемами розвитку обдарованості людини в сучасних
трансформаціях соціокультурних цінностей.
Видано програму роботи та матеріали конференції до яких увійшли 28
статей учасників конференції (Штучний інтелект contra людський мозок:
перспективи обдарованості в динаміці інформаційного світу: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції, 24 жовтня 2018. – Київ :
Інститут обдарованої дитини, 2018. – 214 с.)
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Усіх бажаючих учасників заходу було відзначено сертифікатом
учасника конференції.
84. X Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні
технології навчання обдарованої молоді» відбулась 20 грудня за
організацією Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Місце проведення: актова зала Інституту педагогіки НАПН України
(м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д).
Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і
науки

України,

Національна

академія

педагогічних

наук

України,

Національний центр «Мала академія наук України», Рада молодих вчених
НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кафедра
управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України.
Мета конференції: пошук та виявлення ефективних підходів та
технологічних рішень застосування інноваційних технологій навчання
обдарованої молоді, зокрема методології STEM-навчання в аспекті розвитку
здібностей учнів різного віку; пошук інноваційних моделей та технологій
психолого-педагогічної підтримки розвитку обдарованої молоді та проблеми
інтелектуального саморозвитку особистості дитини.
Основні тематичні напрямки роботи:
- інноваційні

системи

управління

знаннями

в

освітньо-

інформаційному середовищі;
- STEM-освіта – міждисциплінарний підхід навчання;
- інформаційно-освітній простір: методологічні основи проектування
та створення навчальних курсів та електронних підручників;
- вироблення управлінських рішень на основі використання сучасних
ІТ-технологій;
- впровадження дистанційних послуг у середній, професійній та вищій
освіті;
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- перспективи та проблеми підвищення кваліфікації вчителів до
запровадження інноваційних освітніх технологій та методів навчання у сфері
STEM;
- розбудова напрямків STEM-освіти в позашкільних навчальних
закладах;
- організація

науково-дослідницької

діяльності

учнівської

і

студентської молоді з використанням засобів інформаційно-освітнього
простору.
В рамках конференції працювало три секційних засідання:
СЕКЦІЯ 1. Методологія, технології, методики освітньо-інформаційного
середовища розвитку творчості та обдарованої особистості, модератор секції
– Мадзігон Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України, радник директора Інституту обдарованої дитини
НАПН України.
СЕКЦІЯ 2. Інноваційні проекти, програми, технології та методики
досвід та перспективи, модератор секції – Киричук Валерій Олександрович,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології управління ЦІППО
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, провідний
науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України.
СЕКЦІЯ 3. Stem-освіта: шляхи запровадження,актуальні питання та
перспективи, модератор секції – Поліхун Наталія Іванівна, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник Національного центру «Мала академія наук України» та
Інституту обдарованої дитини НАПН України.
В он-лайн режимі поділись досвідом з тематики конференції
закордонні науковці: Міровська Маріола, доктор філософії, доцент, керівник
Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я Університету імені Яна
Длугоша, місто Ченстохов, Республіка Польща та Йозеф Затько, доктор
філософії,

доктор

«Європейського

права
інституту

почесний

професор,

президент

післядипломної

освіти»,

директор

JUDr.,
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«Східноєвропейської агенції розвитку», президент ICOCRIM словацького
бюро, Словацька Республіка.
В практичній частині конференції проведено семінар «Система STEMнавчання в інноваційному освітньому просторі ліцею:від ідеї до результату»,
на якому було обговорено ряд актуальних питань:
– створення інноваційного освітнього простору закладу загальної
середньої освіти;
– підготовка STEM-фахівця в науково-освітньому середовищі;
– трансдисциплінарний підхід в STEM-школі;
– технологічний аспект STEM-навчання: форми і методи.
Ведучі семінару – колектив Криворізького природничо-наукового
ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області: Башук Любов
Вікторівна – директор ліцею; Чаговець Борис Миколайович – кандидат
педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи;
Труханенко Ганна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, заступник
директора з НВР; Задорожній Віталій Миколайович – вчитель фізики та
інформатики.
На

практичному

тренінгу

Киричука

Валерія

Олександровича,

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри психології управління ЦІППО
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»НАПН України, провідного
наукового співробітника Інституту обдарованої дитини НАПН України
учасники ознайомились з проектною діяльністю педагога, як інноваційним
інструментом в “Новій українській школі”.
Також в рамках конференції проведено:
- тренінг на актуальну тематику – «Попередження булінгу в дитячоюнацькому колективі», коучі: Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат
педагогічних наук, доцент, в. о. заступника директора з навчально-виховної
роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України та Бурлаєнко Тетяна
Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки,
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підприємництва та менеджменту ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України, місто Київ, Україна
- три майстер-класи:
1. «Інноваційна

науково-дослідницька

робота

молоді

із застосуванням HIGH ACME- TECHNOLOGY»; ведучий: Антонов Валерій
Миколайович, доктор технічних наук, професор НТУУ «КПІ імені Ігоря
Сікорського», академік Української Академії Акмеології;
2. «Розвиток дослідницьких здібностей учнів середньої школи»;
ведуча: Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національного
центру «Мала академія наук України» та Інституту обдарованої дитини
НАПН України;
3. «Зміїнавтика,

як

інструмент

виявлення

арифметичної

обдарованості»; ведучий: Звірик Олексій Павлович, кандидат психологічних
наук, голова міської дитячої громадської організації «Асоціація повітряних
зміїв».
У роботі конференції прийняло 139 учасників, в тому числі два
закордонних. Змістовні виступи учасників конференції свідчать про
актуальність тематики заходу. Пленарне засідання та робота в секціях
пройшли в творчій дружній атмосфері. Як результат видано програму роботи
Міжнародної

науково-практичної

конференції

«Інноваційні

технології

навчання обдарованої молоді» та збірник статей та збірник матеріалів
науково-практичної конференції, у якому опубліковано 57 статей наукового і
практичного досвіду учасників конференції.
Учасників конференції, які в рамках практичної частини заходу
провели майстер-клас і тренінг, відзначено «Подякою Інституту обдарованої
дитини НАПН України».
Всі учасники заходу отримали сертифікат учасника конференції.
Підводячи підсумки можна констатувати, що впровадження інновацій в
освіту повинно стати одним із пріоритетів розвитку освіти України.
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Учасники конференції вважають за необхідне :
− визначити важливість розвитку напрямків наукової освіти на основі
модернізації математично-природничих та гуманітарних профілів освіти, а
саме: перегляду змісту навчальних програм, підручників, методів і методик
викладання в системі дошкільної, шкільної та позашкільної освіти на
предмет їх відповідності сучасним світовим вимогам та синхронізації з
тематичними напрямами розвитку основ наук та технологій;
− об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін щодо розвитку напрямків
наукової освіти, й особливо питань впровадження STEM-освіти, як
системотвірної платформи, підготовки необхідного програмно-методичного
забезпечення, підготовки кадрів і модернізації матеріально-технічної бази
освітніх закладів;
− проведення системних досліджень щодо розбудови наукової освіти;
− розробку і видання навчально-методичних матеріалів для педагогів,
які працюють в системі навчання наукової освіти;
− створення STEM-центрів, як платформи розбудови наукової освіти,
які забезпечують можливість спільної роботи педагогів, дітей, викладачів
ВНЗ, науковців, дослідницьких лабораторій, інтерактивних наукових музеїв;
− розробку комплексу заходів щодо популяризації освіти серед учнів,
батьків, учителів;
− створення системи підтримки професійного самовизначення учнів,
направленої на підтримку престижу інженерних професій та STEM галузей в
цілому;
− розробку рекомендацій щодо формування портфоліо навчальних
досягнень учнівської молоді, з метою врахування його щодо професійної
орієнтації та вступі до закладів професійної освіти на відповідні
спеціальності.
Семінари
103

92. Всеукраїнський

науково-практичний

семінар

«Проектне

управління особистісним розвитком обдарованого учня» відбувся з 29–30
травня 2018 р. Місце проведення: м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 76.
Співорганізатори семінару: Національна академія педагогічних наук
України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, НЦ «Мала академія наук України».
Мета заходу: впровадження у практику роботи освітніх закладів
технології психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку
учнів освітніх закладів.
На семінарі були розглянуті питання:
Практичні та індивідуальні заняття з автором системи проектного
управління особистісним розвитком учнів за допомогою інформаційних
технологій.
Колективна, групова, індивідуальна робота з теорії та практики роботи
в системі за допомогою інформаційних технологій.
Тренінгові та семінарські заняття зі створення педагогічних ситуацій
успіху під час проектної освітньої діяльності, проведення інтерпретації
результатів системного аналізу комплексної психолого-медико-педагогічної
діагностики,

прогнозування

та

моніторингу

особистісного

розвитку

обдарованих учнів.
Практичні заняття з цілепокладання, конструювання завдань закладу
загальної середньої освіти та задач особистісного розвитку учнів в класних
колективах; проектна діяльність, планування реалізації проектів закладу
середньої освіти; практичного психолога, класного керівника, вчителяпредметника в онлайн-режимі.
Майстер-класи, тренінгові заняття з впровадження в практику роботи
педагога особистісно-орієнтованих та особистісно-розвивальних технологій
освітнього процесу
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У роботі семінару взяли участь 52 учасники, серед них директори шкіл,
заступники директорів з навчально-виховної та навчально-методичної
роботи, вчителі та психологи.
Під

час

роботи

семінару

відбулось

обговорення

проведення

комплексної діагностики учасників НВП в онлайн режимі; означено шляхи
взаємозв’язку між сім’єю та школою у формуванні і розвитку здібностей,
обдарованостей дітей та підлітків; допомога сім’ям, які мають обдарованих
дітей; проблеми створення та використання інноваційних моделей підтримки
процесів розвитку особистості обдарованого учня; проблеми психічного та
фізичного здоров’я обдарованих учнів та здоров’язберігаючих технологій.
Усі

учасники

заходу

були

відзначені

сертифікатом

учасника

Всеукраїнського науково-практичного семінару.
93.
супровід

Науково-практичний
соціалізації

семінар

обдарованих

«Психолого-педагогічний

старшокласників

в

Інтернет-

середовищі»
відбувся 30-31 березня 2018 року на базі Чернігівського ліцею № 32
(м.Чернігів, вул. Шевчука, 11).
Мета семінару: пошук інноваційних методів та технологій психологопедагогічної підтримки та супроводу процесу соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі.
На семінарі були розглянуті питання:
- психологічна підтримка соціалізації інтелектуально обдарованих
учнів;
- педагогічний супровід соціалізації обдарованих старшокласників;
- реалізація програм та проектів щодо роботи з обдарованими учнями
у мережі Інтернет;
- особистість учителя у процесі соціалізації обдарованих учнів;
- проблеми соціалізації та Інтернет: позитивні та негативні вектори
впливу;
- організація роботи з батьками щодо попередження проблем
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соціалізації обдарованих учнів;
- безпечний Інтернет: поради учням та батькам.
У роботі семінару взяли участь 58 учасників, серед яких: керівник
управління освіти Чернігівської міської ради, директор Методичного центру
управління освіти Чернігівської міської ради; наукові співробітники Інституту
обдарованої дитини НАПН України; представники експериментальних
навчальних закладів, а саме м.Ізмаїл та м.Черкаси; адміністрація, психолог,
вчителі-предметники, вчителі початкових класів Чернігівського ліцею № 32;
представники інших районних освітніх закладів м. Чернігова (заступники
директорів з навчально-виховної роботи, вчителі-предметники, шкільні
психологи).
За регламентом семінару було проведено пленарне засідання, майстеркласи, воркшопи, тренінги.
Зі вступним словом звернувся керівник управління освіти Чернігівської
міської ради Білогура В.О. Він наголосив на значущості роботи з
обдарованими учнями в освітньому процесі будь-якого закладу, та
констатував величезний вплив Інтернету на сучасне покоління, що потребує
обов’язкового врахування при навчанні та вихованні учнів.
Також, на пленарному засіданні взяв слово Камишин В.В., доктор
педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту обдарованої
дитини НАПН України, який зазначив, що тема семінару вкрай актуальна,
оскільки Інтернет є невід’ємною частиною сучасного життя не тільки
дорослих, а й учнів. Він наголосив на негативному впливі соціальних мереж
на соціальний розвиток саме обдарованих учнів, згадавши про наявність в
мережі суїцидальних спільнот («Синій кит», «Море китів», «Тихий дім»).
Закінчуючи виступ, висловив думку, що ми як вчителі повинні перейматися
такими проблемами і не залишати учнів наодинці, а навпаки упереджати
можливі негативні наслідки.
Тарасюк Л.В, кандидат педагогічних наук, директор Чернігівського
ліцею №32, виступила із доповіддю «Система забезпечення якості освіти
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засобами особистісного розвитку учнів та педагогів», у якій повідомила, що
учителі ліцею постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень професійної
діяльності, беруть участь у семінарах, майстер-класах тощо.
У своїй доповіді «Площа ідей як форма роботи із талановитою
молоддю, (за підсумками стажування у ЦЕРН (Швейцарія)», Іваницька Н.А.,
кандидат педагогічних наук, заступник директора з НВР Чернігівського
ліцею №32, підкреслила про різні підходи щодо підтримки та супроводу
обдарованих учнів до участі у конкурсах та проектах міжнародного рівня. У
нас, здебільшого – це супровід одним вчителем одного учня. У Швейцарії –
на один проект залучають учнів з різних країн та надають консультації
одночасно кілька науковців з різних галузей знань.
Учасників

семінару

було

ознайомлено

з

результатами

експериментальної діяльності за темою «Соціалізація старшокласників
засобами

Інтернет-технологій»,

які

презентувала

у

своїй

доповіді

Сеніна Н.А., практичний психолог Чернігівського ліцею №32. Експеримент,
що триває другий рік надав вагомі результати, які враховано класними
керівниками для побудови й проведення виховних заходів з учнями (виховних
годин, квестів, спільних учнівсько-батьківських заходів), а також надано
індивідуальні консультації учням, підібрано корекційно-розвивальні програми
для групової роботи психолога з учнями.
Директор ліцею підкреслила, що співпраця з ІОД НАПН України (з
2016 року) є плідною та надихає педагогічний колектив підходити до своєї
справи більш науково, спонукає на креативну підготовку додаткових
навчальних матеріалів до уроків з використанням Інтернет-технологій.
Змістовними були й інші доповіді, зазначені у програмі семінару.
Висновки.
Підводячи підсумки заходу, учасниками визнано, що тема науковопрактичного семінару є актуальною, такою, що потребує рішення широкого
кола наукових та практичних проблем пов’язаних з нею.
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У глобальній мережі міститься велика кількість ресурсів, що
впливають на розвиток обдарованого учня та містить як позитивний так і
негативний вплив – це варто враховувати. Оскільки, Інтернет допомагає й
значно полегшує встановлювати й здійснювати комунікацію, об’єднуватися
за інтересами за посередництва соціальних мереж, тому учитель може й має
виступити наставником у соціалізації особистості школяра засобами
Інтернет.
Недослідженими ще залишаються питання соціальної адаптованості
учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища, їх автономності та
моральні якості, вплив цих факторів на професійне самовизначення і
самореалізацію учнів. Потребують розробки методичних рекомендацій для
педагогічних працівників, психологів, батьків з означеної проблематики.
Доцільним визнано продовжити експериментальну діяльність.
103. Семінар з підготовки учнів до участі в Міжнародній
конференції юних дослідників «ICYS-2018» відбувся 18 квітня 2018 року в
м.Києві.
Мета

семінару-практикуму:

підготовка

потенційних

учасників

Міжнародної конференції молодих вчених «ICYS» в дистанційній школі
«Віртуальна школа молодого вченого», завданням якої є:
-консультаційна підтримка щодо оформлення тез та презентації
учнівського наукового дослідження;
-форум

потенційних

учасників

конференції

та

організаційного

комітету;
-захист-тренінг учнівських дослідницьких робіт в умовах мережевої
конференції;
-консультації фахівців з обраної тематики та загальнонаукових питань;
-ознайомлення з питаннями наукової етики міжнародних конференцій;
-консультацій з вирішення організаційних питань, оформлення
нормативно-правових документів для участі в міжнародних конкурсах та
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конференціях.
Попередню, дистанційну підготовку конкурсантів до ICYS професійні
керівники команди розпочали з березня. Очна підготовка – тренувальні
збори учасників Міжнародної конференції молодих вчених «ICYS-2018»
відбулась 18 квітня, складалася із наступних етапів:
-

захисту-тренінгу учнівських дослідницьких робіт за участі

науковців Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних
наук України;
-

психолого-педагогічної

підготовки

учасників

до

участі

у

конкурсах міжнародного рівня, в т.ч. тренінгу мотивації успішності, розвитку
навичок командної взаємодії та ін.;
-

тренінгу з розвитку та закріплення навичок захисту науково-

дослідницької роботи з урахуванням вимог міжнародних конкурсів;
-

роботи над вдосконаленням презентації;

Учасники: співробітники Інституту обдарованої дитини, керівники
команд з регіонів.
Результати роботи: проведено психологічну, методичну, педагогічну,
наукову,

лінгвістичну

підготовку

молодих

науковців

до

участі

в

Міжнародній конференції молодих вчених що відбулася у м. Белград
(Сербія) з 19 по 25 квітня 2018 року.
Україну представляли 5 учнів з чотирьох областей України, які стали
переможцями національного конкурсного відбору «ICYS-Україна»:
-

Кузик Тарас, учень Чернівецького ліцею № 1, отримав за постерний

захист найвищу золоту відзнаку та бронзову медаль за презентацію
дослідницького проекту з фізики;
-

Валентин Фречка, учень Сокирницької загальноосвітньої школи

Хустського району Закарпатської області, з екології отримав срібну медаль;
-

Вероніка Стародуб, учениця дистанційної школи «Джерело»,

м. Київ отримала – бронзову медаль з математики,
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-

Терентьєв Сергій, учень Дніпровського ліцею інформаційних

технологій при Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара,
отримав бронзова медаль з фізики;
-

Ліщинський Максим, учень Чернівецького ліцею № 1, отримав

бронзову медаль з інженерії.
104. Науково-практичний семінар «Соціалізація учителя як умова
успішної соціалізації обдарованих учнів» проведено 7 травня 2018 року
(в рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2018), на базі спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 1 з поглибленим вивченням англійської мови
м. Ізмаїла (Одеська обл.) – одному з експериментальних майданчиків
Інституту.
Мета семінару: осмислення теоретичних засад і представлення
практичного досвіду роботи освітніх закладів щодо розв’язання проблеми
готовності учителя до соціалізації обдарованих старшокласників засобом
Інтетнет-технологій; впровадження інноваційних комп’ютерних технологій у
практичну діяльність загальноосвітнього навчального закладу.
На семінарі були розглянуті питання:
-

Готовність

учителя

до

педагогічної

діяльності

в

умовах

застосування ІТ-технологій;
-

Соціалізація учнів старшої шоколи із застосуванням Інтернет-

середовища;
-

Інтернет

як

ресурс

організації

роботи

з

обдарованими

старшокласниками;
-

Практичний досвід педагогічного і психологічного супроводу

процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-мережі.
У вітальному слові до учасників семінару директор Інституту
обдарованої дитини НАПН України Максим Гальченко наголосив: «Саме від
учителя, його професіоналізму, мотивації, моральної готовності навчати й
виховувати обдаровану молодь залежить майбутнє наших дітей, прийдешнє
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України. Сучасність спонукає кожного замислитися й діяти відповідно до
тези, сформульованої видатним американським педагогом Джозефом
Рензуллі: «Якщо ми як педагоги не увійдемо у цифровий світ, ми ризикуємо
втратити покоління, яке буквально народжене в ньому. Нинішній семінар,
минула і майбутня співпраця

– це не лише наукова, пошукова,

експериментальна діяльність науковців, учителів, психологів, соціальних
педагогів, управлінців, це – всеукраїнський простір порозуміння і єдності,
прагнення кращого життя і практичні кроки до цього».
На семінарі з доповідями виступили провідний науковий співробітник
ІОД НАПН України Лідія Ткаченко, заступник директора з науковоекспериментальної роботи ІПТО НАПН України Людмила Єршова, завідувач
лабораторії дистанційного професійного навчання ІПТО НАПН України
Олександр Базелюк. Особливістю семінару стала співучасть науковців
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, які виступили з
доповідями он-лайн.
Практичний досвід реалізації наукового експерименту висвітлили
учителі навчального закладу Олена Проценко, Світлана Сєдова, Ірина
Хомякова, Ростислав Дащенко й ін.
Обговорення теми для всіх учасників стало кроком уперед у розумінні
значення соціалізації учителя для підвищення професіоналізму, авторитету,
формування програми життєдіяльності обдарованої дитини й власного
життєвого успіху.
До обговорення актуальної теми долучилися учителі інших шкіл міста,
працівники управління освіти, Обласного Центру естетичного виховання,
Ізмаїльського ТБ «IZMAIL.TV».
Всього в семінарі взяли участь 69 учасників.
Відповідальна за проведення заходу Ткаченко Л.І.
122.

Науково-практичний

проектування

розвитку

семінар

обдарованості

«Психолого-педагогічне
засобами

інформаційно111

комунікативних технологій» проведено з 18 по 28 червня 2018 р., за
організації Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Місце проведення: смт. Затока, Одеська область
Співорганізаторами виступили: Національна академія педагогічних
наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України; Національний Центр
«Мала академія наук України».
Мета

семінару:

обговорення

та

обмін

досвідом

з

проблем

проектування розвитку обдарованої особистості, організація проведення
психолого-педагогічного

супроводу,

розробки

інноваційних

наукових

підходів, підготовки педагогічних працівників до проектної діяльності
роботи з обдарованими дітьми в онлайн-режимі.
Під час науково-практичного семінару було проведено:
- Практичні заняття з автором інноваційної освітньої системи
проектного управління освітнім процесом та хмарного сервісу «Універсалонлайн», залежно від рівня підготовки учасників семінару в двох групах:
початкова, основна.
- Колективна, групова та індивідуальна робота з теорії та практики
роботи

в

хмарному

комплексної

сервісі

«Універсал-онлайн»:

психолого-педагогічної

діагностики

аналіз

учасників

результатів
освітнього

процесу; прогнозування особистісного розвитку учня, цілепокладання
освітнього процесу закладу, моделювання освітніх проектів закладу
середньої освіти; планування реалізації проектів; творення сценаріїв уроків
та

виховних

заходів

з

особистісно-орієнтованим

та

особистісно-

розвивальним змістом тощо.
- Тренінгові заняття та майстер-класи з впровадження у практику
роботи педагогів особистісно-орієнтованого та особистісно-розвивального
змісту.
- Обмін досвідом учасників семінару з питань управління проектами
особистісного розвитку учнів засобами Інтернет-технологій.
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Для складання планів в автоматичному режимі сервісу "Універсалонлайн" учасники проектували на виявлення психолого-педагогічних
проблем більше ста ціленаправлених систем (модулів). В результаті
проектування на підрозділи закладу та напрямки роботи учасників освітнього
процесу створюється можливість в автоматичному режимі отримувати сім
типів планів роботи закладу освіти на наступний навчальний рік.
У роботі семінару взяли участь 23 учасники, серед яких керівники та
заступники керівників закладів освіти, практичні психологи, класні
керівники, вчителі-предметники, що вже працюють з сервісом «Універсалонлайн».
Усі учасники заходу були відзначені сертифікатом учасника науковопрактичного семінару.
Круглі столи, конкурси
160. Всеукраїнський конкурс-рейтинг загальноосвітніх навчальних
закладів «Школа – джерело талантів»
Захід відбувся 31 травня 2018 року о 1400 в режимі он-лайн.
Зареєстровано 25 підключень навчальних установ України.
Загальна кількість навчальних закладів, згідно рейтингу останнього
етапу конкурсу – 238 установ.
Організатори: Інститут обдарованої дитини НАПН України.
Головна мета конкурсу – створення розвиненої всеукраїнської мережі
закладів освіти по роботі з обдарованими дітьми, підвищення ролі та статусу
творчих педагогічних колективів та закладів в суспільстві.
Конкурс відбувався у три етапи: перший – етап попереднього відбору
наданих на конкурс заявок, другій – проведення оргкомітетом формального
аналізу кількісних показників заявок учасників, третій – робота експертної
комісії з наданими матеріалами, проведення змістовного аналізу програм,
наданих на конкурс, оцінювання матеріалів.
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Участь у заході прийняли: провідні науковці та співробітники
Інституту обдарованої дитини НАПН України, представники обласних та
районних

управлінь

освіти,

співробітники

обласних

інститутів

післядипломної педагогічної освіти, педагогічні колективи загальноосвітніх
навчальних закладів України, інші фахівці закладів освіти, автори
оригінальних навчальних і виховних методик по роботі з обдарованими
дітьми.
Програма роботи заходу:
1. Привітання учасників заходу та вступне слово директора
Інституту обдарованої дитини НАПН України Гальченка Максима
Сергійовича.
Інститут обдарованої дитини НАПН України вже вчетверте провів
Всеукраїнський конкурс-рейтинг для загальноосвітніх навчальних закладів з
метою вивчення стану роботи з обдарованою та талановитою молоддю
України.
До участі у Конкурсі було запрошено педагогічні колективи шкіл,
ліцеїв, гімназій, коледжів та інших навчальних закладів освіти, в яких
проводиться робота з обдарованими дітьми.
Керівництво інституту та оргкомітет конкурсу, керуючись проханнями
керівників дошкільних закладів, ввів, як експериментальну, номінацію
«Позашкільні заклади освіти».
Представлено власне програмне забезпечення конкурсу-рейтингу.
До рейтингу увійшли навчальні заклади, програми яких було
розглянуто експертною комісією після змістовного аналізу кількісних та
якісних показників стану роботи з обдарованими дітьми у навчальному
закладі.
Індивідуальні

програми

закладів

оцінювались

за

наступними

критеріями:
- вид діяльності;
- ступінь сформованості обдарованості;
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- формою виявлення обдарованості;
- особливості вікового розвитку;
- за рівнем досягнень школярів.
Особлива увага приділялась:
- наявності бази даних обдарованих учнів у закладі;
- наявності програм індивідуального навчання учнів;
- використання у навчальному закладі методик із спеціальними
психодіагностичними тренінгами для обдарованих;
- власні програми підвищення кваліфікації вчителів щодо роботи з
обдарованими дітьми.
2. Нагородження призерів конкурсу-рейтингу
Переможці Всеукраїнського конкурсу-рейтингу «Школа – джерело
талантів»:
І МІСЦЕ та сертифікат 1 категорії
-

Комунальний заклад «Харківський фізико-математичний ліцей № 27

Харківської міської ради Харківської області».
ІІ МІСЦЕ та сертифікат 2 категорії
-

Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької

області;
-

Харківська гімназія № 82 Харківської міської ради Харківської

області.
ІІІ МІСЦЕ та сертифікат 3 категорії
-

Харківський навчально-виховний комплекс № 45 «Академічна

гімназія» Харківської міської ради Харківської області;
-

КЗО НВО № 28 «Гімназія-школа 1 ступеня – дошкільний

навчальний заклад (ясла-садок) - центр позашкільної роботи» Дніпровської
міської ради ;
-

Харківська гімназія № 152 Харківської міської ради Харківської

області.
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У номінації «Позашкільні заклади освіти» прийняло участь 14 закладів,
після формального аналізу кількісних та якісних показників до розгляду
експертної комісії потрапили матеріали 8 закладів. За результатами визначено
2 переможця:
І МІСЦЕ та сертифікат 1 категорії (у номінації «Позашкільні заклади
освіти»)
- Будинок художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста
Переяслава-Хмельницького;
ІІ МІСЦЕ та сертифікат 2 категорії (у номінації «Позашкільні заклади
освіти»)
- Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Станція юних
техніків».
Результати роботи:
Презентацію з підсумками конкурсу та висновками журі і оргкомітету
оприлюднено за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=aNIyZA1PNPk
Підсумкову рейтингову таблицю оприлюднено на сайті установи.
VI-й Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований
учень» Інститут обдарованої дитини НАПН України проводив з листопада
2017 по травень 2018 року, згідно з Законом України «Про освіту» від
05.09.2017 р. № 2145-VIII, який визначає фундаментально новий підхід до
розвитку вчителя та його педагогічної свободи, зокрема, формулює нові
засади підвищення кваліфікації вчителів.
Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» – це
щорічний захід, в якому беруть участь: адміністрація навчальних закладів,
учителі, класні керівники, психологи; керівники гуртків загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форми
власності; студенти вищих навчальних закладів; працівники дошкільних
навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини.
Метою конкурсу є створення умов для творчої реалізації педагогів,
поширення їх передового досвіду щодо упровадження в практику роботи
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сучасного педагога особистісно-орієнтованих, компетентнісних підходів до
освіти обдарованих дітей та молоді; підвищення ролі та статусу творчих
педагогів в педагогічних колективах.
Номінації конкурсних робіт:
− розвиток та підтримка обдарованості (навчальні та розвивальні
програми для обдарованих дітей);
− розвивальний урок (авторський урок та системи уроків; проекти
вчителя-предметника;

методичні

розробки

учнівських

дослідницьких

проектів; елективні курси; факультативи);
− робота психологічної служби (корекційно-розвивальні програми;
проекти психологічної служби; тренінги; психолого-педагогічні консиліуми;
години спілкування з елементами тренінгу);
− організація

навчально-виховного

процесу

(навчально-виховні

проекти НЗ (соціальні); проекти класних керівників/вихователів/кураторів;
проекти

учнівського

самоврядування;

школа батьківства

(батьківські

лекторії, тематичні батьківські збори); педагогічні ради; семінари);
− виховання особистості (сценарії (системи) відкритих виховних
заходів; авторські програми та розробки занять для організації позакласної
роботи (гуртки, студії, клуби за інтересами);
− розвиток дошкільника (авторські розвивальні заняття для дітей
дошкільного

віку;

програми

проектування

розвитку

обдарованого

дошкільника в центрах раннього розвитку дитини та ДНЗ);
− упровадження
корекційні,

навчальні

інноваційних
програми,

технологій

що

зроблені

(навчально-виховні,
при

використанні

інформаційно-комунікаційних технологій).
Учасники конкурсу: адміністрація навчальних закладів, учителі,
класні

керівники,

психологи;

керівники

гуртків

загальноосвітніх

та

позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форми
власності; працівники дошкільних навчальних закладів та центрів раннього
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розвитку дитини; студенти вищих навчальних закладів, науковці. Серед
учасників конкурсу були представники 24 регіонів України.
Всього

зареєстрованих

конкурсних

робіт,

що

було

надіслано

організаторам – 1159.
Роботи оцінювались у три етапи:
1 етап. Формалізований аналіз надісланих робіт.
Перевірка роботи, що надійшла на конкурс, здійснюється за
наступними критеріями:
-

відповідність роботи вимогам конкурсу (п.3.3. Положення);

-

грамотність та послідовність викладення матеріалу;

-

новизна та актуальність (роботи, які містять запозичені з інших

джерел (інтернет, підручники, монографії тощо, до експертного журі не
передаються);
-

комплексність роботи (наявність заявленого додаткового матеріалу

(презентації, аудіо-відео матеріали тощо).
2

етап.

Початковий

змістовний

аналіз

надісланих

робіт.

Здійснюється за наступними критеріями:
- відповідність змісту роботи зазначеній меті і завданням;
- наявність чіткої структури роботи;
- відповідність навчально-виховним програмам;
- відповідність додаткового матеріалу змісту роботи.
Надається сертифікат учасника конкурсу.
3 етап. Оцінювання робіт фаховим журі. До експертного журі
надходять виключно роботи, які пройшли перші два етапи оцінювання.
- новизна та актуальність роботи;
- оригінальність та повнота розкриття змістовної частини;
- практична значимість та ефективність використання;
- інноваційність та універсальність роботи.
Роботи учасників конкурсу розглядались фаховим журі (3 етап) за
номінаціями:
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Розвивальний урок – 186
Виховання особистості – 78
Упровадження інноваційних технологій – 16
Розвиток дошкільника – 12
Супровід обдарованості – 6
Організація навчально-виховного процесу – 41
Робота психологічної служби – 12
Роботи

переможців

та

лауреатів

Конкурсу

розміщуються

на

Всеукраїнському освітньому порталі «Острів знань» (http://ostriv.in.ua).
ПОЗАПЛАНОВІ ЗАХОДИ
Участь відділу діагностики обдарованості в заходах інших установ:
- ІІ

Всеросійська

з

міжнародною

участю

науково-практична

конференіця «Современные проблемы психологии и образования в контексте
работы с различными категориями детей и молодежи» (26-27 квітня 2018 р.,
м. Москва, РФ);
- 17 Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100річчю Національної академії наук України «Сучасні інформаційні технології
управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в
надзвичайних ситуаціях» (25–26 вересня 2018р., м. Київ);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні аспекти
створення інноваційного закладу освіти «Дитяча інженерна академія»
(22 вересня 2018 року, м. Київ);
- VII

науковий

семінар

лабораторії

психології

обдарованості

«Психологічні особливості аксіогенезу обдарованої особистісті» (18 жовтня
2018 р., м. Київ);
- Науково-практичний семінар «STEM-освіта в дії» (17 травня 2018,
м. Кропивницький);
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- Науково-практичний семінар для вчителів природничих дисциплін
Тернопільської, Волинської, Рівненської, Київської областей в рамках
проекту НЦ МАНУ «Відкрита освітня лабораторія» 29 січня 2018 р., м. Київ).
- Тренінг

для

вчителів

природничих

дисциплін

в

рамках

Всеукраїнського проекту «Впровадження інноваційних освітніх технологій в
системі МАН» (16-17 березня 2018 р., м. Київ).
- Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та
перспективи» (м. Київ, 20 квітня, 2018 р.);
- Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності за професією
«Монтажник

гіпсокартонних

конструкцій»

серед

команд

навчально-

практичних центрів КНАУФ, створених на базі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти «Knauf MGK 2018 Ukraine» (м. Калуш, 29
травня – 1 червня 2018 р.);
- Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди 40-річчя
факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава, 9-10 жовтня 2018 р.);
- Методологічному семінарі НАПН України «Концептуальні засади
розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи»
(м. Київ, 15 листопада 2018 р.);
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Художні практики
початку XXI ст.: новації, тенденції, перспективи» в Київській державній
академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла
Бойчука (м. Київ, 22 листопада 2018 р.).
Участь відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості в
заходах інших наукових установ:
- VII

науково-практичний

семінар

«Психологічні

особливості

аксіогенезу обдарованої особистості», 18 жовтня 2018 року на базі Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
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- Проведено тренінг «Управління конфліктами у освітньому закладі» в
рамках співпраці з Київським коледжем комп’ютерних технологій та
економіки НАУ (м. Київ, 31.10.2018 р.);
Участь відділу проектування розвитку обдарованості:
- Семінар

«Аксіогенез

особистості

і

розвиток

обдарованості:

теоретичні та прикладні аспекти», 26 квітня 2018 р., м. Київ, Інститут
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України;
- Круглий стіл «Наукова молодь в умовах інтеграції України в
міжнародний освітній та науковий простір: сучасний стан, проблеми,
перспективи»,

18

травня

2018р.,

м. Київ,

ДНПБ

України

імені

В. О. Сухомлинського;
- XVIII Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні
проблеми творчості», 23-24 липня 2018 р., м Київ, Інститут психології
ім. Г. С. Костюка НАПН України;
- ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 25 травня
2018 р., м. Київ.
Участь відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного
розвитку людини в заходах інших наукових установ:
- Міжнародна

науково-практична

конференція

«Національні

економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 18 квітня 2018
року, м. Київ, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин НАУ;
- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його
розвитку», 9-10 березня 2018 р., м. Одеса;
- Наукова конференція «Методологічні читання за темою «Місце
методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і
сучасність»» (30-31 березня 2018 р.), м. Львів;
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- Міжнародні філософсько-економічні читання «Філософія фінансової
цивілізації: людина в світі грошей», 17-18 травня 2018 р., м. Львів.
VІІ. ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
VІІ.1. Діяльність аспірантури.
В Інституті обдарованої дитини у 2012 році було відкрито аспірантуру зі
спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки (наказ
МОНмолодьспорту України №1299 від 11 листопада 2011 року).
У 2018 році Інститут отримав ліцензію Міністерства освіти і науки
України на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньонауковому) рівні (наказ МОН України від 18.01.2018 р. № 53-л) у галузі 01 –
Освіта/Педагогіка,

спеціальність

011

–

Освітні,

педагогічні

науки,

спеціалізація – Освіта та розвиток обдарованої особистості, ліцензійний обсяг
– 7 осіб.
Загальна чисельність аспірантів на кінець 2018 року становить 3 особи,
із них: за державним замовленням – 2 особи (з відривом від виробництва – 2),
за кошти фізичних і юридичних осіб – 1 особа (з відривом від виробництва –
1).
У звітному періоді, у відповідності до паспорту бюджетної програми, в
Інституті відбувся прийом 3 аспірантів, із них 2 особи – за державним
замовленням (з відривом від виробництва), 1 – за кошти юридичних і фізичних
осіб (з відривом від виробництва) та випуск 3 аспірантів, із них 1 особа – за
державним замовленням (з відривом від виробництва), 2 – за кошти
юридичних і фізичних осіб (з відривом від виробництва). Інститутом виконано
план прийому і випуску аспірантів. Усі випускники, які навчалися в
аспірантурі працевлаштовані, працюють у комерційних установах.
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29 травня 2018 року пройшов захист дисертації аспірантки, з випуску
2017 року, Ковальової О.А., старшого наукового співробітника відділу
інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої
дитини НАПН України за темою «Психологічні особливості розвитку
соціально-комунікативної компетентності вчителів» (19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія) та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук
на підставі рішення Атестаційної колегії від 5 липня 2018 року (диплом
ДК № 048155).
У 2018 році вступ до аспірантури здійснювався на конкурсній основі
відповідно до Правил прийому до аспірантури Інституту обдарованої дитини
НАПН України у 2018 році, Положення про приймальну комісію Інституту
обдарованої дитини НАПН України у 2018 році затверджених Вченою радою
Інституту. Підготовка аспірантів здійснюється відповідно до Закону України
«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (із змінами); Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах») та
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук у Національній академії педагогічних наук України
затвердженого Постановою Президії НАПНУ від 17.11.2016 р. №1-2/3-315, за
очною (денною) формою навчання згідно освітньо-наукової програми та
навчального плану, затверджених Вченою радою Інституту.
Цикл загальної підготовки освітньої складової освітньо-наукової
програми забезпечують науково-педагогічні працівники:
Міленіна М.М., канд. філол. наук – Іноземна мова та академічне
письмо;
Ільїн В.В., доктор філософ. наук, професор – Філософія освіти і теорія
пізнання.
Інститут обдарованої дитини НАПН України має власне приміщення
загальною площею 1070,7 м2 . До його складу входять приміщення
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навчального призначення (для навчальних занять та актові зали) загальною
площею 451,0 м2 . Приміщення для навчальних занять слухачів – 116,0 м2 :
комп’ютерний

клас

(аудиторія

№ 508)

загальною

площею

63,0 м2 ,

підключений до мережі Інтернет; кабінет для занять слухачів (аудиторія
№ 506) загальною площею 53,0 м2 , підключена до мережі Інтернет.
Комп’ютерний
забезпеченням,

клас

оснащений

мультимедійним

програмним

проектором,

та

комп’ютерним

інтерактивною

дошкою.

Використовується ліцензійне програмне забезпечення. Працює безпровідний
зв’язок з мережею Інтернет за технологією Wi-Fi.
В Інституті є приміщення для науково-педагогічних (педагогічних)
працівників загальною площею 91,1 м2 та службові приміщення – 73,1 м2 .
Бібліотечну інфраструктуру Інституту складає:
− електронна бібліотека Інституту обдарованої дитини НАПН України:
сайт http://iod.gov.ua (функціонує на основі Закону України «Про авторські та
суміжні права») (925 примірників);
− доступ до фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В.О. Сухомлинського (договір № 25 від 28.12.2016 р.);
− доступ

до

електронної

бібліотеки

Національної

академії

педагогічних наук України: сайт http:/lib.iitta.gov.ua.
Наукове

керівництво

та

консультування

аспірантів

здійснюють

висококваліфіковані наукові кадри, а саме: доктори наук – 2 осіб, кандидати
наук – 1, у т.ч. професори – 1, старший науковий співробітник – 1.
Діяльність аспірантури в цілому та аспірантів зокрема, систематично
розглядається на оперативних нарадах і засіданнях вченої ради Інституту
(протокол № 1 від 31 січня 2018 року; протокол №2 від 28 лютого 2018 року,
протокол № 3 від 28 березня 2018 року, протокол № 6 від 27 червня 2018 року,
протокол № 7 від 30 серпня 2018 року, протокол № 8 від 26 вересня 2018 року,
протокол № 9 від 31 жовтня 2018 року).
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В Інституті ведеться постійний моніторинг тематики дисертаційних
досліджень, який допоможе спрямувати наступні дисертаційні роботи в
актуальному напрямі.
Не зважаючи на те, що оприлюднення результатів досліджень аспірантів
можливе у фахових виданнях Інституту, зокрема у збірнику наукових праць
«Навчання

і

виховання

щоквартальному

обдарованої

дитини:

теорія

науково-методичному

журналі

«Освіта

та
та

практика»,
розвиток

обдарованої особистості», збірнику наукових праць «Педагогічні інновації:
ідеї, реалії, перспективи», які включено до Переліку наукових фахових видань
України (Серія «Педагогіка» та «Психологія»), у 2018 році залишалися
проблема з розміщення публікацій у виданнях що входять до міжнародних
наукометричних баз даних та участі аспірантів у конференціях і семінарах за
кордоном тощо.
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ІХ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ
ГРОМАДСЬКІСТЮ
ІХ.1. Висвітлення результатів діяльності установи, закладу
в інформаційному науково-освітньому просторі.
У

звітному

році

продовжується

робота

щодо

створення

бібліометричних профілів наукових працівників Інституту в Google Scholar
та їх представлення у системі «Бібліометрика української науки». Усього
кількість наукових працівників, які мають профілі в Google Scholar – 34, у
тому числі працівники за основним місцем роботи – 19, сумісники – 14.
Представлені у системі «Бібліометрика української науки» усього 27 осіб, з
них за основним місцем роботи – 16, сумісники – 11. Мають ORCID iD 25
наукових працівника, з них за основним місцем роботи – 17, сумісники – 8.
У 2018 році кількість завантажень в Електронній бібліотеці НАПН
України становить 19777, серед яких відділ діагностики обдарованості –
4503,

відділ

проектування

розвитку

обдарованості –

7406,

відділ

філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини – 990,
відділ інноваційних технологій в освіті обдарованих – 1112, відділ
інтелектуального розвитку обдарованої особистості – 784.
ІХ.2. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю.
З метою проведення просвітницької роботи з проблем обдарованості та з
метою популяризації своєї діяльності загалом Інститутом обдарованої
дитини НАПН України проводиться активна робота із засобами масової
інформації та громадськістю.
Зокрема,

Інститут

співпрацює

з

періодичними

виданнями,

що

висвітлюють питання і проблеми освіти. Серед них друковані видання,
засновниками яких є НАПН України, а саме: «Педагогічна газета», газетитижневики «Освіта», «Освіта України». Ще можемо відзначити такі видання,
як «Стратегія розвитку України», журнал «Дошкільне виховання», Наукові
записки Малої академії наук України, «Освіта і суспільство».
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Андросович К. А. Бути з ученим в інформаційному суспільстві.
Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство» №2, травень 2018, 12 с., С.4.
Ткаченко

Л.

І.

Соціалізація

по-сучасному

(про

проведення

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Соціалізація

обдарованого

учня

в

Інтернет-середовищі:

методичне

забезпечення і супровід» ІОД НАПН України) // Освіта і суспільство. – 2018.
- №7. – С.9, 11.
Кількість наданих співробітниками установи інтерв’ю на програмах
телебачення) – 5.
Кількість наданих співробітниками установи інтерв’ю у центральних та
регіональних друкованих ЗМІ – 3.
Кількість наданих співробітниками установи інтерв’ю в Інтернетвиданнях –116.
Співробітник Інституту М. С. Гальченко є членом робочої групи при
Міністерстві освіти і науки України зі створення стандарту спеціалізованої
загальної середньої освіти наукового спрямування. На кінець звітного
періоду проект стандарту запропонований для громадського обговорення
(розміщений на сайті МОН України).
За активної роботи співробітників Інституту К. А. Андросович, В. О.
Киричука у робочій групі Міністерства науки і освіти України розроблено і
прийнято Верховною Радою України Закон України «Про протидію булінгу».
Провідний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості
Н. І. Поліхун є учасником робочої групи по створенню тренінгів та
семінарських занять програми стажування вчителів природничих дисциплін з
різних регіонів України в STEM-лабораторії НЦ «Мала академія наук
України».
Продовжується активна співпраця та участь представників Інституту
в організації та роботі Всеукраїнського Інтернет конкурсу «УЧИТЕЛЬ
РОКУ-2018» за версією науково-популярного природничого журналу
«КОЛОСОК». Співробітники Інституту є членами оргкомітету та журі.
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Співробітники інституту щорічно проводять семінари-практикуми для
керівників делегацій та наукових керівників учасників МАН, що приїздять з
України під час роботи Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Каталог виставки «Сучасні заклади освіти – 2018».
Каталог виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018».
Співробітниками відділів Інституту упродовж року проводилась низка
заходів та публічних виступів з метою популяризації діяльності установи та
привернення освітянської громадськості до проблем обдарованості.
Відділ інноваційних технологій в освіті обдарованих проводить
постійну роботу з метою популяризації освітнього Інтернет-порталу
«Острів знань» для ознайомлення та розширення використання ресурсів та
матеріалів Порталу під час учбово-виховного процесу. Загальна кількість
відвідувань порталу на добу близько 20 тисяч.
Співробітники відділу діагностики обдарованості приймають активну
участь у роботі журі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
серед команд регіональних навчально-практичних центрів КНАУФ (голова
журі В. П. Тименко).
Працює сайт Інституту та сторінка в соціальній мережі Facebook.
Загалом, упродовж року Інститут обдарованої дитини НАПН України у
засобах масової інформації було представлено 120 раз.
ІХ.3. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності установи,
закладу.
Інститут має постійне підключення до мережі Інтернет за допомогою
оптичного кабелю зі швидкістю 50 мегабіт доступу до мережі.
Забезпеченість співробітників обчислювальною технікою – 100 %.
Ступінь зносу обчислювальної техніки – від 20 % до 50 % при загальній
кількості до 100 одиниць.
Забезпеченість співробітників власними поштовими адресами – 100 %.
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Інститут

має

веб-сторінку

http://iod.gov.ua,

електронну

пошту

iod.napn@ukr.net, електронну бібліотеку http://biblos.iod.gov.ua.
Продовжується супроводження Інтернет-порталу «Острів знань».
Продовжується наповнення електронної бібліотеки Інституту як за
рахунок користувачів, так і за допомогою напівавтоматичної системи пошуку
інформації. У систему вбудовано поштовий робот, який забезпечує надання
зареєстрованим користувачам інформацію про останні надходження наукових
джерел. Загальна кількість повнотекстових матеріалів з філософських,
психологічних, педагогічних проблем обдарованості становить – 715, загалом
посилань та анотацій – 1253.
Тезаурус

бібліотеки

містить –

538

понять,

визначень

щодо

обдарованості.
Кількість зареєстрованих користувачів – 1681.
Кількість скачувань повнотекстових матеріалів у 2018 році – 4943. Із
них:
− Щомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток
обдарованої особистості» - 23%;
− Збірник наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини:
теорія та практика» - 12%;
− файли з рубрики «Методичне забезпечення роботи з обдарованими
дітьми» - 17%;
− файли з рубрики «Діагностика обдарованості» - 4;
− файли з рубрики «Результати науково-дослідних робіт Інституту
обдарованої дитини НАПН України» = 26%;
− Збірник

наукових

праць

«Педагогічні

інновації:

ідеї,

реалії,

перспективи» - 9%;
− файли з рубрики «Психологічні аспекти обдарованості» - 7%;
− інші файли – 2%.
Створена онлайн-тестотека для виявлення обдарувань особистості.
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Поширюється впровадження системи відео-конференцій на базі
відкритого програмного забезпечення BigBlueButton для трансляції в мережі
семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів.
Інститут забезпечено ліцензійними програмними продуктами із
урахуванням кількості робочих місць – Windows 7, Microsoft Office,
Finereader, Adobe Photoshop, антивірус Eset. Сервери Інституту працюють під
керуванням безкоштовних операційних систем Linux.

Х. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО
Міжнародна діяльність Інституту у 2018 р. була спрямована на
розвиток та налагодження наукових зв’язків із спорідненими науковими
установами

інших

держав,

вивчення

досвіду

вирішення

проблем

виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей.
Протягом звітного періоду співробітники Інституту продовжили
роботу із вивчення, узагальнення та поширення зарубіжного досвіду з
проблем ідентифікації та супроводу розвитку обдарованості.
З

2017

року

Інститут

зареєстровано

у

Рамковій

програмі

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
Установі присвоєно персональний ідентифікаційний номер та призначено
офіційного представника юридичної особи.
Протягом звітного періоду укладено одну угоду про співпрацю з
Ташкенським державним педагогічним університетом.
У межах співпраці у сфері наукової освіти, здійснюваної Інститутом
обдарованої дитини НАПН України з Європейською федерацією академій
природничих і гуманітарних наук, 15-19 травня 2018 року директор
Інституту М. С. Гальченко взяв участь у засіданні

Генеральної асамблеї

ALLEA (Європейської федерації академій природничих і гуманітарних наук)
з метою ознайомлення з досвідом упровадження наукової освіти взагалі та,
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зокрема, особливостей реалізації системи наукової освіти для обдарованих
учнів ліцеїв.
Директор Інституту М. С. Гальченко 16 травня 2018 року взяв участь у
засіданні Генеральної асамблеї ALLEA, що проходила в форматі наукового
симпозіуму на тему «Наука в часи браку довіри та досвіду». Учасники заходу
провідні науковці з країн Європи, Азії, США. З вітальним словом виступили
Президент Болгарської академії наук Джуліан Ревальски, Заступник міністра
освіти і науки Болгарії Іван Дімов. Президент ALLEA Гюнтер Сток розпочав
свою доповідь з подяки колегам з правління ALLEA, головам робочих груп
та академіям за їх взаємодію з ALLEA. Голова Асамблеї також подякував
академіям за проведення засідань правління ALLEA в минулому та закликав
членів надалі запрошувати ALLEA проводити заходи в їхніх країнах для
того, щоб забезпечити додаткову можливість продемонструвати результати
своєї роботи.
У свою чергу на засіданні асамблеї директор Інституту М. С. Гальченко
проінформував про стан розробки і реалізації теоретико-методичних основ
наукової освіти для обдарованих дітей в Україні.
17 травня

2018 року, у рамках проведення симпозіуму, директором

Інституту М. С. Гальченко проведено робочу зустріч із
директором ALLEA

виконавчим

Матіясом Йогансеном та президентом ALLEA

Гюнтером Стоком, під час якої вдалося познайомитися з досвідом
впровадження системи підготовки вчителів до реалізації наукової освіти;
досвідом створення центрів з наукової освіти для дітей в Європі. Піднімалися
питання

щодо

особливостей

здійснення

дослідницької

роботи

з

обдарованими учнями ліцеїв. Розглядалися шляхи залучення обдарованої
молоді до наукової діяльності, розглядалася можливість вступу Національної
академії педагогічних наук України до Європейської федерації академій
природничих і гуманітарних наук.
18 травня 2018 року директор Інституту М. С. Гальченко взяв участь у
засіданні робочої групи ALLEA по створенні рамкової програми 9.
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Обговорювалися питання щодо розуміння інновацій в сучасному світі, їх
створення і впровадження. Зазначено, що потрібно відійти від позиції про те,
що дослідження й інновації не стосуються суспільства. Щоб сформувати
наше майбутнє, його потрібно разом уявити, винайти і створити. Вкрай
необхідні

дослідницькі

лабораторії,

інновації

(конкурентоспроможні

технології та впровадження на користь для усіх). Запропоновано визначення
інновацій, що охоплює всі форми знань і повне визнання цінності та
визнання важливості гуманітарних і соціальних наук. Запропоновано, щоб
ЄС

ретельно

продумувало

цільові

дослідження,

включаючи

мету,

довгостроковий вплив і перспективи для такого фінансування. Експерти
ALLEA наголосили, що рамкова програма 9 має надавати більшу підтримку
дослідницькій

інфраструктурі,

зокрема,

охопити

дослідження

інфраструктури людського капіталу на європейському рівні, а також
заохочувати різні гранти.
Під час роботи симпозіуму проведено робочі зустрічі з провідними
фахівцями з ідей наукової освіти щодо обміну науковими результатами.
Участь у заході дозволила налагодити зв’язки з провідними вченими
Європи щодо ознайомлення з досвідом створення основ наукової освіти,
системи підготовки вчителів до впровадження наукової освіти, роботи
наукових центрів для дітей і молоді, що сприятиме створенню національної
системи наукової освіти для обдарованих дітей та молоді.
Налагоджена співпраця з іноземним членом НАПН України Франсом
Монксом.
На запрошення Інституту обдарованої дитини НАПН України спільно з
Малою академією наук України, при підтримці Міністерства освіти і науки
України, Національної академії наук України, Національної академії
педагогічних наук України з 17 по 23 квітня 2018 року у Києві видатні
педагоги сучасності, визнані фахівці в галузі обдарованості професор
Радбоудського університету Неймегену Франс Монкс та консультант з
супроводу обдарованих і талановитих дітей/підлітків з важкими соціальними
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та емоційними проблемами доктор Ганс ван Елтен провели ряд семінарів,
робочих зустрічей.
Зокрема, Інститутом обдарованої дитини НАПН України спільно з Малою
академією наук України, при підтримці Міністерства освіти і науки України,
Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук
України проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасний погляд
на обдарованість та розвиток талантів» (19 квітня 2018 р., м. Київ), Спікери
семінару: Франс Монкс та Ганс ван Елтен (Нідерланди). На семінарі були
розглянуті наступні питання:
- створення психолого-педагогічних умов розвитку обдарованих дітей та
молоді;
- організація

навчально-виховного

процесу

для

забезпечення

пізнавальних потреб обдарованих дітей та молоді;
- інноваційні методики розвитку обдарованих дітей та молоді;
- супровід обдарованих і талановитих дітей / підлітків з важкими
соціальними та емоційними проблемами.
За звітний період Інститутом здійснено організацію та проведення
трьох міжнародних науково-практичних конференцій:
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти
– інтелектуальний потенціал України» відбулась 2-8 липня 2018 року у
м. Чорноморську Одеської області. Учасниками конференції стали провідні
науковці й педагоги фактично з усіх регіонів України.
Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і
науки України, Національна академія педагогічних наук України, Державна
наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Національний центр
«Мала академія наук України».
Мета конференції: визначення наукових основ та практичних способів
розв’язання

питань

виявлення,

розвитку,

супроводу

та

підтримки

обдарованості у дітей і молоді, у тому числі, формування в них успішних
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життєвих стратегій у сучасному соціумі; обмін досвідом у практичній роботі
з обдарованими дітьми та молоддю.
Напрями роботи конференції:
-сучасні наукові концепції і підходи до вивчення обдарованості
особистості;
-інноваційні проекти, програми, технології, методики розвитку і освіти
обдарованих дітей і молоді;
-формування компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової
української школи;
-діагностика, проектування і прогнозування розвитку обдарованості
особистості;
-підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
-технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного
віку, STREAM-освіта дошкільників;
-супровід

та

підтримка

розвитку

обдарованої

особистості

та

особливості формування в неї успішних життєвих стратегій.
У ході роботи конференції науковці висвітлювали питання феномену
дитячої обдарованості в сучасних вітчизняних і зарубіжних концепціях,
формування

компетентностей,

розкриття

творчого

та

духовно-

інтелектуального потенціалу, реалізації творчого компоненту, мотивації
обдарованих дітей, методів дослідження інтелекту і креативності. Практики
знайомили присутніх з досвідом роботи своїх установ, психологопедагогічним супроводом та підтримкою здібних і талановитих дітей, про
підготовку і навчання педагогів, формування освітнього простору своїх
особливих закладів, відповідали на запитання, охоче ділилися своїм
досвідом.
Програма заходу включала пленарне засідання та роботу в 3-х секціях,
які враховували професійні інтереси учасників.
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Учасники конференції: 128 осіб – наукові працівники Інституту
обдарованої дитини НАПН України та Національного центру «Мала академія
наук України», в тому числі регіональних територіальних відділень;
співробітники наукових установ НАПН України та МОН України;
представники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти;
керівники та методисти обласних, районних та міських відділів освіти;
керівники (заступники) загальноосвітніх навчальних закладів; автори
оригінальних навчальних та виховних методик; педагоги, психологи
навчальних закладів.
Обговорення піднятих на конференції питань сприяло узагальненню
сучасних наукових підходів, теорій, концепцій та технологій з проблем
діагностики, розвитку та підтримки обдарованої особистості в освітньому
середовищі та соціумі.
Міжнародна науково-практична конференція «Штучний інтелект
contra

людський

мозок:

перспективи

обдарованості

в

динаміці

інформаційного світу» відбулася 24 жовтня 2018 року за організацією
Інституту

обдарованої

дитини

НАПН України.

Місце

проведення:

Університет банківської справи (м. Київ, вул. вул. Андріївська, б, 1).
Співорганізатори конференції: Національна академія педагогічних
наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Українське філософсько-економічне наукове товариство, ДВНЗ «Університет
банківської справи».
Мета

конференції:

проаналізувати

виклики

інформаційного

суспільства сучасній освіті: технологічні, інформаційні, глобалізаційні,
соціально-економічні, соціокультурні та їх вплив на формування обдарованої
особистості.

Окреслити

теоретико-методологічні

засади

формування

особистості, здатної не лише відповідати викликам соціально-економічної
реальності, але й творити її.
Тематичні напрями роботи конференції:
-Суперечності та виклики інформаційного світу.
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-Талант, обдарування і штучний інтелект: перетини і розбіжності.
-Штучний інтелект – панацея чи фіаско людини?
-Інформаційні технології та інновації економічного розвитку.
-Філософія в точці біфуркації: pro i contra.
У роботі конференції взяли участь 37 учасників, серед них: наукові
співробітники Інституту обдарованої дитини, представники Національної
академії педагогічних наук України, представники вищих навчальних
закладів України, фахівці у галузі філософії, педагогіки, психології, всі ті, хто
цікавиться проблемами розвитку обдарованості людини в сучасних
трансформаціях соціокультурних цінностей.
X Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні
технології навчання обдарованої молоді» відбулась 20 грудня за
організацією Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і
науки

України,

Національна

академія

педагогічних

наук

України,

Національний центр «Мала академія наук України», Рада молодих вчених
НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кафедра
управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України.
Мета конференції: пошук та виявлення ефективних підходів та
технологічних рішень застосування інноваційних технологій навчання
обдарованої молоді, зокрема методології STEM-навчання в аспекті розвитку
здібностей учнів різного віку; пошук інноваційних моделей та технологій
психолого-педагогічної підтримки розвитку обдарованої молоді та проблеми
інтелектуального саморозвитку особистості дитини.
Основні тематичні напрямки роботи:
- інноваційні

системи

управління

знаннями

в

освітньо-

інформаційному середовищі;
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- STEM-освіта – міждисциплінарний підхід навчання;
- інформаційно-освітній простір: методологічні основи проектування
та створення навчальних курсів та електронних підручників;
- вироблення управлінських рішень на основі використання сучасних
ІТ-технологій;
- впровадження дистанційних послуг у середній, професійній та вищій
освіті;
- перспективи та проблеми підвищення кваліфікації вчителів до
запровадження інноваційних освітніх технологій та методів навчання у сфері
STEM;
- розбудова напрямків STEM-освіти в позашкільних навчальних
закладах;
- організація

науково-дослідницької

діяльності

учнівської

і

студентської молоді з використанням засобів інформаційно-освітнього
простору.
В рамках конференції працювало три секційних засідання.
В он-лайн режимі поділись досвідом з тематики конференції
закордонні науковці: Міровська Маріола, доктор філософії, доцент, керівник
Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я Університету імені Яна
Длугоша, місто Ченстохов, Республіка Польща та Йозеф Затько, доктор
філософії,

доктор

«Європейського

права
інституту

почесний

професор,

президент

післядипломної

освіти»,

директор

JUDr.,

«Східноєвропейської агенції розвитку», президент ICOCRIM словацького
бюро, Словацька Республіка.
У роботі конференції прийняло 139 учасників, в тому числі два
закордонних.
Обговорення піднятих на конференції питань сприяло узагальненню
ефективних підходів та технологічних рішень застосування інноваційних
технологій навчання обдарованої молоді, зокрема методології STEM137

навчання в аспекті розвитку здібностей учнів різного віку; узагальненню
інноваційних моделей та технологій психолого-педагогічної підтримки
розвитку обдарованої молоді та проблеми інтелектуального саморозвитку
особистості дитини.
За звітний період, у рамках спільного проекту Інституту обдарованої
дитини НАПН України та Національного центу «Мала академія наук
України», за підтримки ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти»
співробітники Інституту здійснили відбір та підготовку обдарованих учнів до
участі XХV Міжнародній конференції юних дослідників International
Conference of Young Scientists (ICYS-2018), що проходила з 19 по 25 квітня
2018 року у

м. Белград (Сербія). Команда України під супроводом

співробітників Інституту виборола дев’ять нагород (1 золота медаль за
постерний захист, 4 бронзові та

1 срібна медаль за презентацію

дослідницького проекту). Команда України отримала запрошення на участь у
ХХVІ конференції «ICYS-2019», яка відбудеться в м. Куала-Лумпур,
Малайзія, у квітні 2019 р.
Таким чином, за 2018 рік співробітники Інституту обдарованої дитини
продовжили розвиток та налагодження наукових зв’язків зі спорідненими
науковими установами інших держав, провели згідно робочого плану наукові
конференції та долучилися до участі в міжнародних науково-практичних
заходах.
XІ. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ
Склад вченої ради Інституту затверджено Постановою Президії
НАПН України 19 жовтня 2017 року № 1-2/13-319.
До складу ради входить 20 осіб, в тому числі: директор Інституту
(голова ради), учений секретар, завідувачі відділів, голова ради молодих
учених Інституту, голова профспілкового комітету, провідні наукові
співробітники Інституту, дійсні члени та члени-кореспонденти НАН та
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НАПН України.
Серед членів вченої ради – 5 докторів наук, 10 кандидатів наук,
4 дійсних члени і члени-кореспонденти НАН та НАПН України, 1
почесний академік.
Планом роботи вченої ради Інституту на 2018 рік передбачалося
проведення 11 засідань. Фактично за звітний період проведено 11 засідань.
На засіданнях вченої ради розглянуто 72 питання з різних проблем
статутної діяльності Інституту, прийнято відповідні рішення. Провідне
місце у роботі вченої ради Інституту займали питання визначення стратегії
розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової діяльності;
проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт
обговорювалися

інші

питання,

що

стосувалися

різних

напрямів

функціонування Інституту як науково-дослідної установи. Це такі основні
групи питань:
І. Планування роботи Інституту, проведення науково-дослідної
роботи:
− Про перспективний тематичний план наукових досліджень на
2018-2022 роки;
− Про тематичний план наукових досліджень на 2018 р.;
− Про проект тематичного плану наукових досліджень на 2019 р.;
− Про заходи щодо організації НДР, виконання яких розпочалося у
2018 році;
− Про затвердження плану видань на 2018 рік;
− Про затвердження плану роботи вченої ради Інституту обдарованої
дитини на 2019 рік.
ІІ. Про хід виконання науково-дослідних робіт:
− Про проміжні результати виконання науково-дослідних робіт у
2018 році;
− Про анотовані звіти виконання наукових досліджень у 2018 році;
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− Про заключні анотовані звіти наукових досліджень.
− Про звіт роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України за
2018 рік.
ІІІ. Про стан виконання плану роботи Інституту відповідно до
різних видів діяльності, передбачених статутом:
− Про стан виконання підрозділами Інституту плану проведення
масових науково-практичних заходів;
− Про стан інформатизації наукової діяльності Інституту;
− Про стан виконання плану видань на 2018 рік;
− Про розвиток міжнародної діяльності Інституту;
− Про стан кадрового забезпечення в Інституті;
− Про проведення масових науково-практичних заходів, включених
до плану роботи НАПН на 2018 рік;
− Про стан впровадження і використання результатів наукових
досліджень у практиці.
На вченій раді обговорювалися питання рекомендації до друку видань
Інституту; висунення кандидатур на здобуття премії Президента України для
молодих учених, премії Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок; атестації наукових співробітників та конкурси на
заміщення вакантних посад у відділах Інституту.

ХІІ. КАДРИ
В Інституті обдарованої дитини НАПН України станом на 01.01.2018 р.
працює 85 осіб, з яких 47 – штатні працівники, 30 – сумісників та 8 –
внутрішніх сумісників. З них 58 – наукових працівників, з яких 34 – штатних
працівників.
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Серед них за посадами:
- директор – 1;
- учений секретар – 1;
- радники директора – 1;
- завідувачів структурних підрозділів – 6 (сумісників – 1);
- завідувачів секторів – 1;
- головних наукових співробітників – 3 (сумісників – 3);
- провідних наукових співробітників – 13 (сумісників – 9);
- старших наукових співробітників – 13 (сумісників – 5);
- наукових співробітників – 10 (сумісників – 1);
- молодших наукових співробітників – 9 (сумісників – 5).
За науковими ступенями:
- докторів наук – 8 (сумісників – 6) складова за науковим ступенем «доктор
наук» порівняно з минулим роком зменшилася на 2 особи;
- кандидатів наук – 21 (сумісників – 9) складова за науковим ступенем
«кандидат наук» порівняно з минулим роком зменшилась на 4 особи;
- без наукового ступеня – 29 (сумісників – 9).
За звітний період 1 науковець захистив дисертацію та отримав диплом
«кандидат психологічних наук».
У складі Інституту працюють 2 – академіка АПН України та 1 – членкореспондент НАПН України.
4 наукових співробітника мають почесні звання, з них 2 - «Заслужені
діячі науки і техніки України», 2 – «Заслужені працівники освіти України».
5 наукових співробітники «Відмінники освіти України», 6 наукових
співробітників «Лауреати Державної премії України в галузі освіти»,
2 наукових співробітника «Лауреати Державної премії України в галузі науки
і техніки».
У 2018 році 3 науковці зараховані на навчання в аспірантуру.
У 2018 році серед наукових співробітників один працівник отримав
високу нагороду академічного рейтингу «Золота фортуна», 19 наукових
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співробітників нагороджені Грамотами та Почесними грамотами НАПН
України.
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XІІІ. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

№
КЕКВ
з/п
1.

1.1. 2111
1.2. 2120
1.3. 2200
1.4. 2210

1.5. 2240
1.6. 2250
1.7. 2270
1.8. 2800
РАЗОМ
1.

1.1. 2111
1.2. 2120
1.3. 2200
1.4. 2210

Статті витрат
Розподіл коштів за бюджетною
програмою 6551030 (за напрямом
прикладних досліджень)
Оплата праці працівників бюджетної
установи
Нарахування на заробітну плату
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар, у тому числі м’який інвентар та
обмундирування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Інші видатки
Розподіл коштів за бюджетною
програмою 6551030 (за напрямом
фундаментальних досліджень)
Оплата праці працівників бюджетної
установи
Нарахування на заробітну плату
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар, у тому числі м’який інвентар та
обмундирування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження

1.5. 2240
1.6. 2250
РАЗОМ
1.
Розподіл коштів за бюджетною
програмою 6551030 (за напрямом
підготовка наукових кадрів)
1.1. 2111 Оплата праці працівників бюджетної
установи
1.2. 2120 Нарахування на заробітну плату
1.3. 2200 Придбання товарів і послуг
1.4. 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
1.5. 2720 Стипендії
РАЗОМ
1.
Розподіл коштів за бюджетною
програмою 6551030 (за напрямом випуск
друкованої продукції)
1.1. 2111 Оплата праці працівників бюджетної

Виділено Касові
Затверджено
асигнувань видатки
кошторисом
сума,
сума,
на 2018 р.
тис. грн./% тис. грн.

4573,8

4573,8/100% 4573,8

1022,3
716,2
283,8

1022,3/100% 1022,3
716,2/100% 716,2
283,8/100% 283,8

264,9
56,6
110,9

264,9/100%
56,6/100%
110,9/100%

6312,3

6312,3/100% 6312,3

1577,2

1577,2/100% 1577,2

350,4
115,9
12,9

350,4/100%
115,9/100%
12,9/100%

6,6
7,8
2043,5

6,6/100%
6,6
7,8/100%
7,8
2043,5/100% 2043,5

264,9
56,6
110,9

350,4
115,9
12,9

21,8

21,8/100%

21,8

4,8
70,8
97,4

4,8/100%
70,8/100%
97,4/100%

4,8
70,8
97,4

50,7

50,7/100%

50,7
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№
КЕКВ
з/п

1.2. 2120
1.3. 2200
1.4. 2210

1.5. 2240
1.6. 2270

Статті витрат
установи
Нарахування на заробітну плату
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар, у тому числі м’який інвентар та
обмундирування
Оплата послуг (крім комунальних)
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

РАЗОМ

Виділено Касові
Затверджено
асигнувань видатки
кошторисом
сума,
сума,
на 2018 р.
тис. грн./% тис. грн.
11,1
187,5
173,4

11,1/100%
187,5/100%
173,4/100%

11,1
187,5
173,4

9,0
4,8

9,0/100%
4,8/100%

9,0
4,8

249,2

249,2/100%

249,2

Розподіл коштів за спеціальним фондом

№
КЕКВ
з/п

Статті доходів

Надходжен
Касові
ня коштів
видатки
до
сума, тис.
спеціально
грн.
го фонду
107,6
69,1

0000 За послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю
2.
0000 Від оренди майна бюджетних установ
356,4
282,1
3.
0000 Від реалізації в установленому порядку майна (крім
0,0
0,0
нерухомого майна)
4.
0000 Кошти, що отримують бюджетні установи від
21,8
21,5
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів.
РАЗОМ
485,9
372,7
№
Касові видатки сума,
КЕКВ
Статті витрат
з/п
тис. грн.
1.
2111 Оплата праці працівників бюджетної установи
23,5
2.
2120 Нарахування на заробітну плату
5,2
3.
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому
122,3
числі м’який інвентар та обмундирування
4.
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
195,7
5.
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
7,4
6.
2730 Стипендії КМУ
0,0
7.
2800 Інші поточні видатки (податок на землю, судовий збір)
18,6
РАЗОМ
372,7
1.

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
Станом на 01.01.2019 року за загальним фондом (програма 6551030)
дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість відсутня.
Станом на 01.01.2019 року за спеціальним фондом (програма 6551030):
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-

дебіторська заборгованість за доходами становить 2921,24 грн.

(дебіторська

заборгованість

за

доходами:

з

причини

перевищення

податкового кредиту над податковим зобов'язанням за грудень 2018 року.
кредиторська

заборгованість

за

доходами

становить

10577,87

грн.

(кредиторська заборгованість за доходами в результаті авансованого платежу
за послуги з оренди приміщення, буде погашена в 2019 р.).
Стан приміщень – придатний до експлуатації.
Оснащеність технікою – 1 комп’ютер на кожного співробітника.
Умови роботи для науковців – нормальні, відповідають вимогам.

XІV. ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ
НА 2016-2022 РОКИ
На виконання стратегії розвитку НАПН України Інститут здійснює
розроблення

науково-методологічних

засад

психолого-педагогічного

супроводу розвитку обдарованих дітей в загальноосвітньому просторі, у
відповідності до базових цінностей академії: людиноцентризму, розвитку
особистості, гуманізму, відкритості, прогностичності, інноваційності, якості.
Відповідно до цільових пріоритетів розвитку академії Інститут займає
позиції національного лідера у сфері виявлення та розвитку обдарованих
дітей.
Індикатори
розвитку НАПН України
за 2018 рік
Значення
індикатора
1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження
1.1 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених1
2
1.2 Кількість видань Інституту обдарованої дитини НАПН
4
№

Назва індикатора розвитку

Відповідно до створених профілів у Google Scholar середній індекс визначається як середнє
арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності.
1
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№

Назва індикатора розвитку

Значення
індикатора

України, які входять до наукометричних баз даних2
1.3 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і
4
психологічних технологій, розроблених ученими
Інституту обдарованої дитини НАПН України
1.4 Кількість організацій України, у яких відбулося
20
фактичне впровадження результатів досліджень і
розробок, що привело до конкретної інновації
2. Вплив на державну освітню і наукову політику та громадську думку
щодо вирішення актуальних проблем гуманітарної сфери суспільного
життя
2.1 Кількість нормативно-правових актів, прийнятих за
8
ініціативи/участі експертів Інституту обдарованої
дитини НАПН України
2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про
13
діяльність Інституту обдарованої дитини НАПН України
2.3 Кількість публікацій про діяльність Інституту
126
обдарованої дитини НАПН України у друкованих ЗМІ
та мережі Інтернет
2.4 Відсоток недержавного фінансування
0
3. Дослідницький потенціал науковців
3.1 Середній вік персоналу
41
3.2 Відсоток штатних наукових працівників за основним
59
місцем роботи
3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих
0
наукових установ та університету з науковим ступенем
доктора наук віком до 45 років
3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих
0
наукових установ та університету з науковим ступенем
доктора наук віком 45-60 років
3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і
24
кандидатів наук від кількості штатного за основним
місцем роботи наукового персоналу
3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора 3
наук від загальної чисельності наукових працівників за
основним місцем роботи
3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/
1
Ураховуються наукові періодичні видання, монографії, матеріали конференцій, які
індексуються наукометричними базами даних Web of Science Core Collection, Scopus, EBSCO
databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic
Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus
International тощо.
2
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№
3.8

3.9
3.10

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

Назва індикатора розвитку

Значення
індикатора

докторантуру за державним замовленням3
Кількість захищених у звітному році
1
аспірантів/докторантів установи, у тому числі з
урахуванням випуску минулих років
Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей,
0
за якими захищаються дисертації
Кількість наукових шкіл
2
4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві
та освітньо-науковому просторі
Кількість публікацій у зарубіжних виданнях
6
(включаючи, матеріали конференцій)
Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях
5
(включаючи, матеріали конференцій) із загальної
кількості публікацій працівників НАПН України
Кількість публікацій англійською та іншими
1
іноземними мовами
Відсоток публікацій англійською та іншими іноземними 1
мовами із загальної кількості публікацій працівників
НАПН України
Кількість публікацій у виданнях, які входять до
52
4
наукометричних баз даних
Відсоток публікацій у виданнях, які входять до
46
наукометричних баз даних
Кількість видань НАПН України, заснованих та/або
0
виданих спільно з зарубіжними партнерами
Кількість структурованих докторських програм з
0
подвійними дипломами (спільно із зарубіжними
партнерами)
Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів
0
Кількість учених – членів іноземних академій,
1
міжнародних наукових товариств
Кількість учених, які беруть участь у міжнародній
1
експертній діяльності
Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою
0
стажування, навчання, підвищення кваліфікації,

Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним
замовленням у звітному році.
4
Ураховуються монографії, статті у наукових періодичних виданнях, тези у матеріалах
конференцій тощо, що індексуються наукометричними базами даних Web of Science Core
Collection, Scopus, EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic
Search Complete, Academic Search Premier, Education Research Complete, Education Source та
ін.), Index Copernicus International тощо.
3
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№
4.13
4.14
4.15

4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

4.22
4.23

5.1
5.2
5.3

5.4

Назва індикатора розвитку

Значення
індикатора

викладацької роботи, проведення наукових досліджень
Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь 0
як члени редколегій, рецензенти
Кількість наукових заходів, організованих спільно із
1
зарубіжними партнерами
Кількість членів НАН України та національних
0
галузевих академій наук серед працівників НАПН
України за основним місцем роботи
Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і
8
техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України
Кількість отриманих державних стипендій видатним
0
діячам науки
Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради 0
України для найталановитіших молодих учених
Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів
0
України для молодих учених
Кількість отриманих премій Президента України для
0
молодих учених
Кількість отриманих премій Верховної Ради України
0
найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок
Кількість отриманих Державних премій України в галузі 0
науки і техніки
Кількість отриманих Державних премій України в галузі 0
освіти
5. Упровадження результатів наукових досліджень
та експериментальних розробок
Кількість опублікованої офіційної, наукової, науково19
5
практичної, навчальної та довідкової продукції
Кількість продукції НАПН України з грифом МОН
0
Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в 19777/4943
електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах
підвідомчих установ6
Кількість експериментальних закладів, установ,
28

5

Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти та за рахунок
інших джерел фінансування.
Дані щодо кількості завантажень наукових праць, що розміщенні в електронній бібліотеці
НАПН України та на сайтах підвідомчих установ подаються у відповідному порядку через
риску дробу.
6
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№

Значення
індикатора

Назва індикатора розвитку
організацій
XV. ВИСНОВКИ

Консолідованим результатом діяльності Інституту у 2018 році стало
просування у дослідженні феномена дитячої обдарованості, розроблення
методологічних, теоретичних та методичних засад створення та забезпечення
функціонування національної системи виявлення, розвитку та підтримки
обдарованих дітей та молоді.
Основними результатами дослідження з теми: «Науково-методичні
засади

психологічної

інтелектуальної

діагностики

обдарованості

особистісних

старшокласників»

чинників

розвитку

є створення моделі

психологічної діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників, яка
дозволяє на основі методів математичного аналізу систематизувати
особистісні детермінанти інтелектуальної обдарованості в цілісну ієрархічну
співпідпорядкованість.
(цілісності,

Складниками

комплексності,

моделі

надійності,

виступають

принципи

компліментарності,

позитивної

діагностики, динамічної діагностики), критерії та показники обдарованості,
методи діагностики (вивчення когнітивних та особистісних особливостей
особистості).
Створення моделі психолого-педагогічної діагностики старшокласників,
схильних до дослідницької діяльності, яка базується на підборі діагностичних
методик

за

мотиваційно-формувальний

принципом,

що

передбачає

поєднання виявлення мотиваційних ознак спрямованості до пошуково –
пізнавальної активності та стимулювання інтересу до неї. На основі моделі
сформовано

навчальну

програму

для

школярів

з

курсу

«Основи

дослідницького пошуку».
Створено методику діагностики особистісних чинників розвитку
інтелектуальної обдарованості старшокласників, що дозволяє здійснити
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попередню

прогностичну

оцінку

інтелектуальної

обдарованості

та

ідентифікувати дітей, яким, з високою ймовірністю, властиві психологічні
передумови інтелектуальної обдарованості.
За результатами виконання науково-дослідної роботи «Науковометодичні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді»
Розроблено теоретичну модель педагогічної діагностики практичного
інтелекту, що базується на теоретико-методологічних підходах і концепціях:
- дазайну як феномена, що самопроявляє і самовиражає себе у
проектних

технологіях,

спричиняючи

перетворення

у

зовнішньому

середовищі на засадах гармонійного поєднання краси і доцільності
(М. Хайдеггер);
- тілесного пізнання як сукупності дій, результатом яких є те, що
відповідає потребам практичного інтелекту і виступає як синергетична
сторона його функціонування (Рендал Бір, Роберт Брукс, Тімоті ван Гелдер,
Енді Кларк, Жорж Лакоф, Олена Князєва, Олексій Турубов);
- «Дизайну для Дазайну» (Design for Dasein), що забезпечує сучасне
розуміння досвіду дизайну (Understanding the Designof Experiences) як
проектних технологій, що в умовах інформаційного суспільства є засобами
пізнання довкілля і самопізнання «тут і тепер» (Т. Вендт).
- мультифакторного розуміння інтелекту («множинного інтелекту»
Х. Гарднера, теорії «потрійного інтелекту» Р. Стернберга, «кубічної моделі»
структури соціального інтелекту Дж. Гілфорда);
- діагностики

практичного

інтелекту

як

виявлення

«неявного

індивідуального знання» Р. Стернберга;
- оцінки практичного інтелекту у поведінці тварин і психології дитини
Л.Виготського;
- трактування гри як функціональної тенденції Д. Узнадзе;
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- метасимпантичного

відділу

автономної

нервової

системи

як

фізіологічної детермінанти розвитку і функціонування в обдарованих учнів
практичного та емоційного інтелекту;
- педагогічної діагностики практичного інтелекту, згідно з якою його
особливості виявляються у процесі навчання технологіям художнього
проектування, технічного проектування, ІТ-проектування, на заняттях з
ергономіки, дизайну, інформатики і технологій;
- соціально психологічної – діагностики практичного інтелекту, що
базується на тезі про оцінку здатності до лідерства як ключової особливості
індивіда, обдарованого практичним інтелектом, та використанні її у якості
діагностичного критерію.
- потрійності суміжних здібностей у профілях обдарованості та
проектного, середовищного і особистісно зорієнтованого підходів;
- інтердисциплінарності змісту профільної і професійної STEAMосвіти

як

дидактичної

умови

повноцінної

педагогічної

діагностики

практичного інтелекту.
Визначено розуміння практичної обдарованості: це новоутворена
особистісна здатність, що виникає як продукт синтезу натуралістичної,
просторової і тілесно-кінестетичної здібностей та взаємозв’язку емоційного,
соціального і практичного інтелекті.
Виявлено такі блоки лідерських якостей практично обдарованої
учнівської молоді: харизма, далекоглядність (чітке бачення майбутнього);
здатність

до

інтелектуального

стимулювання

інших,

заохочення

до

креативного мислення та ефективного вирішення проблемних ситуацій;
індивідуалізація

рішень,

урахування

індивідуальних

розбіжностей

одногрупників чи однокласників і використання їхніх домінуючих здібностей
у спільних проектах.
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Обґрунтовано

критерії

та

показники

педагогічної

діагностики

практичного інтелекту обдарованої учнівської молоді у різних сферах
життєдіяльності:
Критерії: словесне формулювання проектно-творчого задуму (1),
варіанти кольорово-графічної візуалізації проектно-творчого задуму (2),
пошукове макетування проектно-творчого задуму із легко оброблюваних
конструктивних матеріалів і 3D-технології (3);
Показники:
естетичних

вияви

здібностей

академічних

здібностей

«художника-глядача»,

«мислителя-слухача»,

практичних

здібностей

«майстра-діяча».
Основним результатом наукового дослідження є оригінальна методика
педагогічної і психологічної діагностики практичного інтелекту учнівської
молоді, яка дозволяє виявити рівні практичного інтелекту і забезпечить його
подальший розвиток.
Основними результатами науково-дослідного дослідження «Науковометодичне забезпечення проектування

і створення засобів інформаційно-

комунікаційних технологій для діагностування видів обдарованості дітей та
молоді» є розробка методичних засад діагностики різних видів обдарованості
дітей та молоді засобами ІКТ. Створено шаблони для формалізації наявних
методик діагностики. Методика може складатися з декількох різнопланових
субтестів, кожен з яких має власний формат та вимоги щодо візуалізації
питань (текстові, графічні запитання), так і щодо властивостей відповідей.
Створено комп’ютерну систему універсального конструктора діагностичних
тестів. Розроблено мережне (інформаційне) середовище розвитку та
підтримки процесів діагностування обдарованості дітей та молоді із
використанням

систем

автоматизованої

обробки

даних.

Основним

результатом дослідження є створення програмного комплексу, що забезпечує
онлайн-діагностику учнівської молоді з метою виявлення рівнів і типів
обдарованості (http://testoteka.iod.gov.ua).
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Результати виконання науков-дослідної роботи «Науково-методичне
забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих
старшокласників в Інтернет-середовищі» Розроблено концептуальну модель
інтерактивної

психолого-педагогічної

підтримки

обдарованих

старшокласників в Інтернет-мережі, що формує мотивоване середовище для
обдарованих учнів. Концептуальна модель включає два основних напрями:
науково-організаційний і психолого-педагогічний супровід обдарованих
старшокласників. Перший напрям містить технічну (програмісти, системний
адміністратор, модератор); науково-аналітичну (наукові керівники проектів,
наукові співробітники) та організаційну підтримку (координатори від
навчальних закладів). Другий напрям містить інструментарій психологопедагогічної

діагностики,

науково-методичну

базу

даних

(методичні

рекомендації, програми розвивальних та виховних заходів, профілактичні),
консультаційні сесії, взаємодію із агентами соціалізації (учні, батьки, вчителі,
адміністрація навчального закладу, координатори, позашкільні та громадські
організації).
Розроблено
обдарованих

методику

запобігання

старшокласників

за

деструктивної

такими

напрямами:

соціалізації
попередження

виникнення негативних наслідків Інтернет-соціалізації в обдарованих
старшокласників; усунення факторів ризику, що підвищують вірогідність
деструктивної

соціалізації

обдарованих

старшокласників

в

Інтернет-

середовищі; соціально-педагогічну і психологічну реабілітацію обдарованих
старшокласників, що зазнали негативного впливу Інтернет-середовища.
Розроблено методичне забезпечення інтерактивної психологічної
підтримки обдарованих учнів в процесі їх соціалізації в інформаційному
середовищі.
Розроблено

практичні

рекомендації

педагогічним

працівникам

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щодо психологопедагогічної

підтримки

соціалізації

обдарованих

старшокласників

у
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віртуальному середовищі та сприяння безпечності й конструктивності
перебігу цього процесу.
Основними

результатами

дослідження

є

модель

інтерактивної

психологічної та педагогічної підтримки й супроводу процесу соціалізації
обдарованих старшокласників у мережі Інтернет. Досліджено проблеми
соціалізації обдарованих

старшокласників

у

Інтернет-середовищі

та розроблено методику запобігання деструктивним аспектам соціалізації
обдарованої особистості в Інтернет-середовищі. Підготовлено науковометодичне забезпечення для підтримки, супроводу та безпеки процесу
соціалізації обдарованих старшокласників у соціальному та віртуальному
середовищах.
У мережі «Фейсбук» створено групу «Тьютор в соціальній мережі»
(https://www.facebook.com/groups/1274462599250244/about/),
інформаційний

засіб

інтерактивної

психолого-педагогічної

як
підтримки

процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі,
для взаємодії з учасниками експерименту – представниками творчих груп
освітніх закладів (що беруть участь в експерименті), учнями, педагогами,
практичними психологами, обмін досвідом із науковцями.
Відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і
науки України та Національної академії педагогічних наук України на 20172020 роки Інститутом у 2018 році здійснено:
− розроблено та апробовано методику діагностики особистісних
факторів розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників (ОФО).
Отримані експериментальні результати вказують на те, що діагностика
особистісних якостей дозволяє здійснити попередню прогностичну оцінку
інтелектуальної обдарованості та ідентифікувати дітей, які, з високою
ймовірністю, наділені задатками інтелектуальної обдарованості;
− розроблено

та

впроваджено

комп’ютеризовану

комплексну

профорієнтаційну програму для старшокласників, яка здійснює діагностику
інтересів, схильностей, цінностей за методикою професійної спрямованості
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Дж.Холланда; особистісних особливостей, характеру за опитувальником Р.
Кеттела (http://testoteka.iod.gov.ua);
− проведено семінар для вчителів «STEM-освіта в дії» (17 травня 2018
р., м. Кропивницький);
− проведено науково-практичний семінар для вчителів природничих
дисциплін Тернопільської, Волинської, Рівненської, Київської областей у
рамках проекту НЦ МАНУ «Відкрита освітня лабораторія» (29 січня 2018 р.,
м. Київ);
− проведено тренінг для вчителів природничих дисциплін в рамках
Всеукраїнського проекту «Впровадження інноваційних освітніх технологій в
системі МАН» (16-17 березня 2018 р., м. Київ);
− розроблено Положення про Всеукраїнський науково-методичний
віртуальний STEM-центр;
− створено і забезпечено функціонування Всеукраїнського науковометодичного віртуального STEM-центру (http://stemua.science/) спільно з НЦ
МАНУ;
− здійснено відбір та спеціальну підготовку обдарованих учнів для
участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS».
Проведено тренувальні збори учасників Міжнародної конференції юних
дослідників «ICYS-2018» (з лютого по квітень 2018 року). Команда
обдарованих учнів із п’яти учасників взяла участь у щорічній Міжнародній
конференції молодих учених «ICYS»

19-25 квітня 2018 р. (м. Белград,

Сербія), за результатами якої учні отримали 6 нагород (1 золота медаль, 1
срібна медаль, 4 бронзових медалі);
− створено групу у Facebook «Тьютор в соціальній мережі» для
мережевої взаємодії керівників освітніх установ та інших учасників
експерименту

з

метою

здійснення

психолого-педагогічної

підтримки

соціалізації обдарованих учнів;
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− проведено ІУ Всеукраїнський конкурс закладів загальної середньої
освіти України «Школа – джерело талантів» (лютий – травень 2018 року).
Загальна кількість учасників – 353 закладів загальної середньої освіти
України.
Одним з основних напрямів діяльності Інституту у 2018 році було
науково-методичне забезпечення роботи установ і закладів, що здійснюють
пошук, виявлення та розвиток обдарованих дітей та молоді у процесі їх
навчання,

професійного

орієнтування

та

підготовки,

соціалізації,

громадянського виховання. Результати науково-дослідної роботи Інституту у
2018 році

пройшли широку апробацію та впровадження у практику.

Результати

науково-теоретичних

досліджень

лягли

в

основу

нових

посібників, монографій, методичних рекомендацій, які були впроваджені у
закладах середньої освіти,

закладах позашкільної освіти, закладах вищої

освіти.
За результатами науково-дослідної роботи у 2018 році підготовлено і
опубліковано 113 статей, із них у виданнях, що входять до наукометричних
баз даних – 52 статті. Підготовлено, опубліковано, розповсюджено наукову,
виробничо-практичну продукцію: монографії – 1; збірники наукових праць –
4; методичні посібники – 4; методичні рекомендації – 1.
Співробітники всіх наукових підрозділів Інституту взяли участь у 25
науково-практичних масових заходах, у тому числі 4 міжнародних заходах.
Інститутом організовано та проведено 14 науково-практичних заходи, 12 з
яких було включено до плану роботи НАПН України на 2018 рік, 3 з яких
міжнародні.
Співробітник Інституту М. С. Гальченко є членом робочої групи при
Міністерстві освіти і науки України зі створення стандарту спеціалізованої
загальної середньої освіти наукового спрямування. На кінець звітного
періоду проект стандарту запропонований для громадського обговорення
(розміщений на сайті МОН України).
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За активної роботи співробітників Інституту К. А. Андросович,
В. О. Киричука у робочій групі Міністерства науки і освіти України
розроблено і прийнято Верховною Радою України Закон України «Про
протидію булінгу».
Упродовж звітного та двох попередніх років Інститутом обдарованої
дитини НАПН України за завершеними фундаментальними – 1 та
прикладними – 5 науково-дослідними роботами було підготовлено 23
одиниці продукції (з них надруковано – 18, впроваджується 22). Загальна
кількість об’єктів впровадження результатів науково-дослідних робіт – 128,
із них: заклади освіти – 93 (у тому числі, заклади загальної середньої освіти –
51; заклади позашкільної освіти – 2; заклади вищої освіти – 40); підвідомчі
установи НАПН України – 9 (у тому числі, 2 електронні бібліотеки); інші
установи, підприємства, організації, де використовується продукція установи
– 26.
Діяльність Інституту забезпечують 85 осіб, із них 58 – наукових
працівника.
За звітний період 1 науковий співробітник успішно пройшов захист
дисертації та отримав диплом «кандидат психологічних наук».
У 2018 році серед наукових співробітників один працівник отримав
високу нагороду академічного рейтингу «Золота фортуна», 19 наукових
співробітників нагороджені Грамотами та Почесними грамотами НАПН
України.
Всі заплановані на 2018 рік завдання виконано у повному обсязі.
За оцінкою керівництва та співробітників Інституту до труднощів, що
були на перешкоді у вирішенні поставлених завдань, відноситься:
- формалізм та негнучкість існуючих часових схем виконання науково
– дослідних робіт, що перешкоджає враховувати їх змістові, цільові, видові
та інші особливості, а у ряді випадків унеможливлює застосування певних
дослідницьких методів ( до прикладу, методу лонгітюдного дослідження);
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- незавершеність, перебування у стані становлення нормативноправової бази та механізмів державного регулювання пошуку, розвитку та
підтримки обдарованих дітей та молоді, зокрема відсутність Закону України
про державну підтримку обдарованих дітей та молоді;
- існування міжвідомчих бар’єрів, що перешкоджають виробленню
єдиної філософії і політики дій, спрямованих на вирішення проблем,
пов’язаних з пошуком, розвитком і підтримкою обдарованих дітей та молоді,
спрямуванням потенціалу їх обдарованості на побудову в Україні
цивілізованого громадянського суспільства європейського зразка;
- розбіжності відомчих підходів та нормативів, що стають на перешкоді
у здійсненні наукових досліджень проблем обдарованості та впровадженні їх
результатів у практику;
- формалізм та негнучкість формування складу виконавців НДР,
внаслідок чого їх персональний склад жорстко прив’язаний до наукових
підрозділів і мало змінюється при переході до виконання іншої теми. Така
практика суперечить поширеним у науково передових країнах світу порядку і
ефективним технологіям кадрового забезпечення наукових досліджень, коли
для виконання НДР створюються групи наукових співробітників на
конкурсних договірних засадах, що за рівнем своєї фахової підготовки та
кваліфікації спроможні більш якісно виконати поставлені наукові завдання.
Це дозволяє економити кошти, що виділяються на НДР, і підвищити
науковий рівень їх результатів за рахунок залучення до досліджень найбільш
креативних та компетентних науковців;
- відсутність фінансування упровадження результатів НДР у практику
діяльності освітніх та інших закладів протягом 3-х років після її завершення,
законодавчо закріпленої регламентації процесу упровадження наукових
результатів та їх моніторингу, що призводить до втрат інноваційного
потенціалу цих результатів, послаблення їх впливу на вирішення практичних
проблем у різних галузях суспільного життя та його модернізації в цілому;
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- невідповідність сучасним вимогам наукової та практичної діяльності
діючих стандартів, які регламентують виконання НДР, їх зміст та структуру,
в т.ч. структуру та зміст дисертаційних досліджень, що знижує їх якість,
створює передумови для формалізму, спекуляцій, імітації наукових
здобутків, тиражування псевдонаукових публікацій та видань. Це вимагає
формування єдиної і цілісної системи поглядів на НДР, розроблення новітніх
стандартів щодо структури і змісту науково-дослідних робіт, порядку їх
виконання з урахуванням сучасних тенденцій реформування науки і освіти,
оновлення рамкових вимог до змісту і структури дисертаційних досліджень з
урахуванням специфіки відповідних галузей наук;
- відсутність чіткого механізму залучення навчальних закладів до
участі в наукових дослідженнях, експериментальній роботі через надання
додаткового фінансування, включення участі в науковій діяльності до
критеріїв якості роботи навчального закладу тощо.
До

найбільш актуальних

проблем, вирішення

яких зумовлене

необхідністю виконання завдань, що стоять перед Інститутом, і вирішення
яких становитиме зміст його діяльності у 2018 році відносяться:
-Підвищення рівня кадрового забезпечення наукової діяльності
Інституту.
Шляхи вирішення:
1. Покращення кількісного і якісного складу наукових працівників
Інституту (приймання на посади штатних працівників кандидатів та докторів
наук у галузі психології та педагогіки, створення умов для підготовки та
захисту дисертацій науковими працівниками Інституту, застосування
механізмів підвищення кваліфікації співробітників за показниками фахових
умінь та знань, володіння іноземними мовами, комп’ютерною технікою,
навичками соціально-психологічної взаємодії).
2. Підвищення ролі та

вдосконалення методики застосування

функціонального підходу у відборі претендентів на посади штатних
працівників .
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3. Оптимізація збалансованості рівнів вікових категорій штатних
працівників кадрового складу співробітників Інституту.
4. Вдосконалення розподілу функціональних обов’язків співробітників
Інституту.
5. Підвищення рівня виконавської дисципліни співробітників Інституту
та відповідальності за кількісні та якісні показники виконуваних робіт.
6. Застосування принципів диференційованої оплати праці з метою
матеріального стимулювання її продуктивності.
7. Застосування принципів морально-психологічного заохочення за
відповідальне ставлення до роботи, її вчасне і якісне виконання.
8. Вдосконалення системи критеріїв оцінки результативності наукової
діяльності наукових співробітників.
-Покращення матеріально-технічного забезпечення.
Шляхи вирішення:
1. Вжиття в установленому порядку заходів з метою забезпечення
Інституту приміщення.
2. Скорочення орендованих площ.
3. Укладення угод з освітніми та іншими установами, що є партнерами
Інституту у здійсненні наукових досліджень, щодо використання належних
їм приміщень для проведення експериментів, масових науково-практичних
заходів та тимчасового розміщення робочих місць співробітників Інституту.
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XVІ. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
Монографії
1. Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості :
монографія / В.П. Тименко, С.О. Довгий, М.Ю. Мельник, Т.М. Тригуб,
М.П. Кузьмінець. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018.
– 176 с.
Збірники наукових праць
1. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика :
збірник наукових праць / В.В. Камишин (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2018. – Вип. 1 (20). – 114 с.
2. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика :
збірник наукових праць / В.В. Камишин (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2018. – Вип. 2 (21). – 136 с.
3. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових
праць / В.М. Мадзігон (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини
НАПН України. – 2018. – Вип. 1 (20). – 124 с.
4. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових
праць / В.М. Мадзігон (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини
НАПН України. – 2018. – Вип. 2 (21). – 160 с.
Аналітичні матеріали
1. Інформаційні

ресурси

з

психолого-педагогічної

підтримки

обдарованих дітей : науково-аналітична доповідь / Г.В. Онопченко,
О.В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 3,0
д. а. (рукопис).
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Матеріали конференцій
1. Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали
XI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чорноморськ, Одеська
обл., 2–8 липня 2018 р. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2018 – 330 с.
2. Соціалізація обдарованого учня в інтернет-середовищі: методичне
забезпечення і супровід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції, м. Київ, 31 жовтня 2018 р. – Київ : Інститут обдарованої дитини
НАПН України, 2018. – 304 с.
3. Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу
обдарованої особистості : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної
конференції, м. Зборів Тернопільської обл., 24–25 квітня 2018 р. – К. :
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018 – 284 с.
4. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали
X Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 грудня 2018 р. –
Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 284 с.
5. Штучний

інтелект

contra

людський

мозок:

перспективи

обдарованості в динаміці інформаційного світу : матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції, м. Київ, 24 жовтня 2018 р. – К. : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2018 – 214 с.
ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ
Методичні посібники
1. Бєльська Н. А. Типологія та методи виявлення інтелектуально
обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності :
методичний посібник / Н. А. Бєльська. – Київ : Інститут обдарованої дитини
НАПН України, 2018. – 128 с.
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2. Психологічна

діагностика

інтелектуально

обдарованих

старшокласників : методичний посібник / Н.А. Бєльська, М.Ю. Мельник,
Н.І. Поліхун, К.Г. Постова. – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018.
– 142 с.
3. Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в
інформаційному

середовищі

:

методичний

посібник

/

О. Л. Сухий,

Т. А. Юрченко, В. М. Шульга. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН
України, 2018. – 152 с.
4. Інтерактивна

психолого-педагогічна

підтримка

соціалізації

обдарованих старшокласників : методичний посібник / М. С. Гальченко,
К. А. Андросович, Л. I. Ткаченко, O. A. Ковальова, Л. M. Найдьонова. – Київ
: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 136 с.
5. Синергетика в процесах розвитку академічної обдарованості :
методичний посібник / В.В. Камишин, О.М. Рева. – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України. – 8,0 д. а. (рукопис)
Методичні рекомендації
1. Профілактика
старшокласників

в

деструктивної

Інтернет-середовищі

соціалізації
:

методичні

обдарованих
рекомендації

/

К.А. Андросович, Л.І. Ткаченко. – Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2018. – 40 с.
Статті

1.

Polikhun N., Slipukhina I., Chernetckiy I., Mieniailov S. “STEM

practice: interdisciplinarity in teaching physics” / Information and Innovation
Technologies in Education pod redakcj № naukow № dr Aleksander Ostenda oraz
mgr Paweі Mikos On linehttp://lib.iitta.gov.ua/712004/1/Belan_Polska_2018.pdf
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2.

Андросович К. А. Проблема соціалізації обдарованих учнів в

умовах освітньої установи: вплив соціальних мереж / К. А. Андросович //
Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щоквартальний науковометодичний журнал. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2018. – № 4 (70) /
IV квартал/2018.– С. 17-23.
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