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ЧАСТИНА І.
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
Основні завдання Інституту у звітному році визначалися призначенням і
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 і молоді.
Діяльність Інституту здійснювалася відповідно до регламенту та плану
роботи НАПН України на 2020 рік, плану роботи Інституту, завдань
тематичного плану наукових досліджень і була спрямована на вирішення
наукових та організаційних завдань, пов’язаних із дослідженням стратегій і
методів розвитку творчої особистості, дидактико-методичного забезпечення
організації освітнього процесу у закладах освіти для інтелектуально
обдарованих учнів;

розробкою теоретико-методичних засад інтеграції

формальної та неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх
програм

спеціалізованої

методичних

засад

освіти

інноваційних

наукового
практик

спрямування,

наукової

створенням

освіти;

теоретико-

методичного забезпечення діагностики когнітивних та особистісних чинників
самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею.
За результатами наукового дослідження «Стратегії і методи розвитку
творчої особистості» визначено методологічні принципи формування творчої
особистості в контексті розвитку сучасного «суспільства знань». Виявлено, що
взаємодія феноменів обдарованості і творчості є універсальною основою
людського

буття

проінтерпретувати

і

самодетермінованим

обдарованість

у

процесом,

контексті

що

дозволяє

осмислення

принципів

творчості,

виявлено

продуктивності цивілізаційного розвитку.
Досліджено
закономірності,

основні
які

структурні

характеризують

елементи
творчий

розвиток

особистості

у

взаємозв’язку із обдарованістю. Визначено, що однією із умов розвитку творчої
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особистості є вивчення та раціональне застосування наявних моделей
когнітивних систем.
Встановлено взаємозалежність творчості та обдарованості в контексті
сучасної педагогіки, орієнтованої на формування ціннісного підходу до всіх
аспектів сучасного життя.
Виявлено, що високий рівень розвитку здібностей особистості, ціннісне
ставлення до власних можливостей, її спрямованість на самовдосконалення та
розвиток забезпечує свобода. Обґрунтовано теоретичні засади модернізації
педагогічних методик і практик творчого розвитку особистості у відповідності
до соціально-культурних викликів інформаційного світу.
Розроблено

рекомендації

щодо

раціонального

застосування

методів

формування та розвитку обдарованої особистості: обдарованість можна
розглядати у плані можливостей, реалізація яких обумовлює появу нових
продуктивних результатів для людини і суспільства. Запропоновано стратегію
формування творчого мислення в контексті методологічного потенціалу
філософії, яка сприяє розвитку критичного, самостійного й турботливого
мислення, здібностей працювати у групі, вести дискусію, аргументувати власну
точку зору, вміння формулювати думки і слухати інших. Запроваджено метод
контамінаційного аналізу, який в культурі постмодернізму через змішування
елементів літератури, філософії і науки або різних жанрів та постає основним
формою креативної діяльності особистості.
Розкрито проблеми включення обдарованої дитини в систему суспільних
відносин, які в параметрах динаміки інформаційного світу визначаються
суперечністю інновації і традиції.
Виявлено, що для творчих компетенцій сучасного представника молодого
покоління технології інформаційно-цифрової реальності постають не лише в
якості інструменту для суспільного прогресу, але і як засіб для розширення
інформаційно-креативних можливостей. Творчі компетенції в наш час
вимагають високого рівня технологічної грамотності, навичок програмування,
наукової освіченості.
6

За результатами наукового дослідження «Системно-статистичний аналіз
якості освіти обдарованих учнів в Україні (за результатами PISA-2018)»
з’ясовано латентні фактори та нелінійні зв’язки між елементами системи
шкільної освіти, що можуть бути ключовими в розвитку системи, ресурсом для
освітніх інновацій, а саме: впровадження наукової освіти; підвищення фахового
рівня вчителів; створення атмосфери продуктивної конкуренції; заохочення
учнів до навчальної діяльності; підтримка психологічного, соціального і
ментального розвитку учнів; орієнтація школи на вимоги і запити сучасного
суспільства; належне інформаційно-технічне оснащення закладів загальної
середньої освіти; умови для прояву та розвитку обдарованості учнів.
Визначено, що дослідженням PISA охоплено учнів різних рівнів та
соціальних статусів, у томі числі й обдарованих.
Підготовлено пропозиції щодо підвищення якості загальної середньої
освіти в Україні, зокрема, освіти обдарованих учнів.
На другому етапі наукового дослідження «Теоретико-методичні засади
інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі
освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» розроблено
модель освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування для
обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в умовах інтеграції формальної та
неформальної освіти.
Створено «Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти
наукового спрямування».
Визначено критерії відбору учасників освітньої програми спеціалізованої
освіти наукового спрямування для обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в
умовах інтеграції формальної та неформальної освіти.
Реалізовано пілотний проект – STEAM-урок в музеї за участі Інституту
обдарованої дитини НАПН України, Національного центру МАН, Музею
світового мистецтва Богдана та Варвари Ханенків, експериментального
навчального закладу.
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На другому етапі наукового дослідження «Теоретико-методичні засади
діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо
майбутньої

професії

обдарованих

учнів

ліцею»

Сформовано

та

комп’ютеризовано базу методів діагностики когнітивних та особистісних
чинників самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею з різними
видами обдарованості.
Розроблено

та

апробовано

профорієнтаційно-діагностичну

тестову

систему «Інтереси та здібності», спрямовану на двостороннє дослідження
особистості: мотиваційної структури (професійних інтересів, схильностей) та
структури задатків і здібностей, що дозволяє здійснювати математично
обґрунтоване прогнозування навчальної та професійної успішності особистості
в різних сферах діяльності.
Підготовано

методичні рекомендації

психологам та педагогічним

працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо
діагностики самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів
ліцею.
Апробовано

модифіковану

методику

діагностики

креативності

Ф. Вільямса, сформовано каталог відповідей, розроблено тестові нормативи.
Підготовано

методичні рекомендації

психологам та педагогічним

працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо
психодіагностики креативності у профорієнтаційній роботі.
За результатами другого етапу наукового дослідження «Дидактичні
засади навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею» Обґрунтовано умови
трансформації окремих ліцеїв для обдарованих дітей у наукові, серед яких
організація навчання з домінантою на розвиток дослідницької компетентності
здобувачів освіти відповідно до їх інтересів і профілю навчання, на розвиток
особистісних якостей, дослідницьку культуру, готовність до дослідницької
діяльності.
На другому етапі наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення
соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах інформаційноосвітнього середовища закладів загальної середньої освіти» апробовано модель
8

соціально-психологічної

адаптації учнів в умовах інформаційно-освітнього

середовища закладів загальної середньої освіти на базі експериментальних освітніх
закладів Бориспільського району.
Розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціальнопсихологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої
освіти.
Розроблено та апробовано методику тьюторського супроводу соціальнопсихологічної адаптації обдарованих учнів в умовах закладів загальної
середньої освіти.
На

першому

етапі

наукового

дослідження

«Методичні

засади

інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО
«Мала академія наук України»» виявлено ключовий підхід наукової освіти –
«Навчання на основі запиту», який ґрунтується на ідеї, що люди можуть
ефективно вчитися, досліджуючи реальні ситуації та сценарії, а також через
соціальний досвід, вирішуючи нагальні проблеми тощо. Підхід «Навчання на
основі запиту» дозволяє використовувати опитування, проєкт, навчальні ігри,
вирішення реальних практичних проблем тощо. У нашому дослідженні ми
ввели робочу назву «допитливе навчання».
Досліджено

ключові

аспекти

STEM

і

STEAM

освіти,

як

міждисциплінарного напряму розвитку наукової освіти. Проаналізовано
причини переосмислення філософії STEM та оновлення цього напряму через
впровадження моделі STEАM-освіти.
В Інституті обдарованої дитини НАПН України працює 84 особи, з яких
45 - штатні працівники, 30 - сумісників та 9 - внутрішніх сумісників. З них 54 наукові працівники, з яких 31 - штатні працівники. У складі Інституту працює
1 - академік АПН України, та 2 - члена-кореспондента НАПН України, 3
наукових співробітника мають почесні звання, з них 2 - «Заслужені діячи науки
і техніки України», 1 - «Заслужений працівник освіти України», 5 наукових
співробітників - «Відмінники освіти України», 4 наукових співробітників
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«Лауреати Державної премії України в галузі освіти», 2 наукових співробітника
«Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки».
У 2020 році завершено виконання одного фундаментального дослідження
«Стратегії та методи розвитку творчої особистості» (номер державної
реєстрації: 0118U000251, термін виконання: січень 2018 р. – грудень 2020 р.) і
завершено виконання одного прикладного наукового дослідження «Системностатистичний аналіз якості освіти обдарованих учнів в Україні (за результатами
PISA-2018)» (номер державної реєстрації: 0120U100387, термін виконання:
2020 р.).
У 2020 році розпочато одне прикладне наукових дослідження:
«Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі
Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України» (термін виконання: 2020–
2022 рр.).
Загальна кількість праць, підготовлених за звітний період –147,
надруковано – 147. Серед яких надруковано 4 одиниці наукової продукції, 1
одиницю виробничо-практичної продукції. А також надруковано 135 статей, з
них:37 у наукових фахових виданнях, 11 у виданнях, що індексуються у Scopus і
Web of Science Core Collection.
Упродовж звітного року та року, що передує звітному, було
упроваджено 6 видів продукції, із них: наукова – 4; виробничо-практична – 1;
розпочато досліджень за результатами завершених наукових досліджень – 1.
Результати наукових досліджень використано під час підготовки:
Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (затверджено МОН
України, наказ від 16 жовтня 2019 р. № 1303; Положення про науковий ліцей та
науковий ліцей-інтернат (затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 438; Закону України «Про боулінг» № 2657-VII;
рекомендацій Всеукраїнських конференцій, проведених Інститутом у 2020 році.
Кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень - 61,
зокрема: закладів вищої освіти – 31, закладів загальної середньої освіти – 4,
закладів післядипломної педагогічної освіти – 6, закладів позашкільної освіти –
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1, установ, підприємств, організацій – 19, у тому числі підвідомчих установ
НАПН України – 6.
Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень: психологи,
педагоги, соціальні педагоги закладів загальної середньої та позашкільної
освіти України, які працюють з обдарованими дітьми; психологи та педагоги,
які здійснюю діагностику видів обдарованості дітей і молоді.
Технічними завданнями, перспективним і тематичним планами наукових
досліджень у 2020 році передбачена експериментальна робота з одного
прикладного наукового дослідження. Ця робота виконувалася відповідно до
завдань ІІ етапу наукового дослідження, головним завданням якого було
виявлення особливостей самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею
з різними видами обдарованості (академічна, творча, інтелектуальна) та
розробка теоретико-методичних засад діагностики когнітивних та особистісних
чинників самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею залежно від
виду обдарованості.
Експеримент здійснювався на рівні підвідомчої установи (за рішенням
вченої ради Інституту). Загалом експериментальною діяльністю охоплено
3 установи (Національний центр «Мала Академія наук України», технічний
ліцей м. Києва, школа І–ІІІ ступенів №70 м. Києва).
Інститут обдарованої дитини НАПН України є засновником одного
періодичного видання «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» та
співзасновником двох наукових періодичних видань: науково-методичного
журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості», науково-методичного
журналу «Мистецтво та освіта». У 2020 році всі наукові періодичні видання
Інституту включено до категорії Б Переліку фахових видань України. Окремі
видання Інституту у 2020 р. увійшли до таких наукометричних і реферативних
баз даних: Polska Bibliografia Naukowa (Польща), World Catalogue of Scientific
Journals, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social
Sciences).
Упродовж 2020 року 11 наукових співробітників Інституту обдарованої
дитини були членами редакційних колегій наукових періодичних видань, двоє
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із них є членом редколегії закордонного видання; здійснили рецензування
11 рукописів видавничої продукції для рекомендації до друку; здійснили
наукову експертизу 15 законодавчих і нормативно-правових документів.
Науковими співробітниками проведено 6 попередніх експертиз дисертацій,
8 опонувань, надано 4 відгуки на автореферати дисертацій.
Відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки
України та Національної академії педагогічних наук України на 2017–2020 роки
Інститутом у 2020 році:
– здійснюється наповнення онлайн-ресурсу для діагностики інтересів,
здібностей,

цінностей

за

методикою

професійної

спрямованості.

(https://tests.pythonanywhere.com/);
– реалізовано пілотний проект – STEAM-урок в музеї за участі Інституту
обдарованої дитини НАПН України, Національного центру МАН, Музею
світового мистецтва Богдана та Варвари Ханенків, експериментального
навчального закладу;
– проведено

науково-практичний

семінар

на

курсах

підвищення

кваліфікації вчителів в лабораторії «МанЛаб» на тему: «Теоретичні
засади спеціалізованої освіти наукового спрямування в Україні»,
12.02.2020 р.;
– щорічно проводиться відбір і спеціальна підготовка обдарованих учнів
до участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS»;
– проведено V Всеукраїнський конкурс закладів загальної середньої освіти
України «Школа – джерело талантів».
У 2020 році Інститутом було проведено 12 масових науково-практичних
заходів за Планом роботи НАПН України, серед яких: 1 міжнародна
конференція; 2 Всеукраїнських конференції; 6 науково-практичних семінарів; 1
круглий стіл; 2 Всеукраїнських конкурси.
У 2020 році Інститут здійснював підготовку здобувачів на третьому
(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти відповідно до ліцензії
Міністерства освіти і науки України на освітню діяльність у сфері вищої освіти
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на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 18 січня 2018 р.
№ 53-л) у галузі 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні
науки, спеціалізація – Освіта та розвиток обдарованої особистості, ліцензійний
обсяг – 7 осіб. Акредитацію освітньої програми, за якою здійснюється
підготовка аспірантів, заплановано провести у 2021 році.
Загальна чисельність аспірантів (станом на кінець 2020 року) становить
6 осіб, із них: за державним замовленням – 4 особи (з відривом від виробництва –
3), за кошти фізичних і юридичних осіб – 2 особи (з відривом від виробництва – 1,
без відриву від виробництва – 1).
Кількість наданих співробітниками установи інтерв’ю засобам масової
інформації (телебачення, радіо, центральні та регіональні друковані ЗМІ,
Інтернет-видання) – 3.
Кількість надрукованих статей у засобах масової інформації – 2.
У 2020 році Інститут продовжував співпрацю з іноземним членом
НАПН України Франсом Монксом, з почесним академіком НАПН України
Пеггі Ефуа Оті-Боатенг (директор департаменту політики в галузі науки та
розвитку наукової бази секретаріату UNESCO). Організовано та здійснено
однієї чотирьох іноземних делегацій.
Спільно з Малою академією наук України

створено і забезпечується

функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEMцентру (http://stemua.science/).
Розроблено

та

впроваджено

комп’ютеризовану

комплексну

профорієнтаційну програму для старшокласників, яка здійснює діагностику
інтересів, здібностей, цінностей за методикою професійної спрямованості
Дж.Холланда; особистісних особливостей, характеру за опитувальником Р.
Кеттела (https://tests.pythonanywhere.com/).
Щорічно проводиться відбір і спеціальна підготовка обдарованих учнів до
участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS».
ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
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ІІ.1. Виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України.
ІІ.1.2. Інформація про виконання Програми спільної діяльності МОН і
НАПН України у 2020 році
№
з/п

1.

2.

Номер та назва
пункту Програми
П. 23. Розроблення і
впровадження
комп’ютеризованої
комплексної
профорієнтаційної
програми для
старшокласників
П. 24. Вивчення та
впровадження
інноваційного
досвіду з питань
розвитку, освіти й
виховання
обдарованих учнів
П. 25. Підвищення
професійного та
творчого рівня
вчителів
природничих
предметів
П. 28. Здійснення
методичного
супроводу
виявлення і розвитку
інтелектуально
обдарованих дітей
П. 30. Організація та
проведення
Всеукраїнського
конкурсу
загальноосвітніх
навчальних закладів
щодо роботи з
обдарованими
дітьми «Школа –
джерело талантів»

П. 103. Участь у
роботі Наукової
ради МОН України з
конкурсного відбору
проектів
фундаментальних і
прикладних

Виконавці
(підрозділ,
відповідальний
виконавець)
відділ діагностики
обдарованості

Результати діяльності

відділ підтримки
обдарованості

Реалізовано пілотний проект – STEAM-урок в
музеї за участі Інституту обдарованої дитини
НАПН України, Національного центру МАН,
Музею світового мистецтва Богдана та Варвари
Ханенків, експериментального навчального
закладу.

відділ підтримки
обдарованості

Проведено науково-практичний семінар на
курсах підвищення кваліфікації вчителів в
лабораторії «МанЛаб» на тему: «Теоретичні
засади спеціалізованої освіти наукового
спрямування в Україні», 12.02.2020 р.

відділ підтримки
обдарованості

Щорічно проводиться відбір і спеціальна
підготовка обдарованих учнів до участі у
щорічній Міжнародній конференції молодих
учених «ICYS».

відділ підтримки
обдарованості

У 2020 р. проведено V Всеукраїнський конкурс
закладів загальної середньої освіти України
«Школа – джерело талантів» (лютий – червень
2020 року).

відділ діагностики
обдарованості

Тименко В. П. – член комісії з питань дослідноекспериментальної роботи у навчальному процесі
дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладів Науково-методичної ради з питань
освіти Міністерства освіти і науки України.

Здійснюється наповнення онлайн-ресурсу для
діагностики інтересів, здібностей, цінностей за
методикою професійної спрямованості.
(https://tests.pythonanywhere.com/).
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3.

4.

5.

досліджень за
фаховим напрямом
«Педагогіка,
сихологія,
соціологія,
українознавство,
проблеми освіти і
науки, молоді та
спорту»
П. 104. Участь у
роботі Науковометодичної ради з
питань освіти МОН
України та у
відповідних
науково-методичних
комісіях цієї ради
П. 105. Підготовка
наукових
періодичних видань,
співзасновники яких
МОН і НАПН
України
П. 113. Організація і
проведення
щорічних
освітянських
виставок

відділ діагностики
обдарованості

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

відділ діагностики
обдарованості

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

відділ підтримки
обдарованості,

Участь у Х Міжнародній виставці освіти
«Сучасні заклади освіти» ( 2020 р.).

відділ
інтелектуального
розвитку
обдарованої
особистості

Участь у роботі Х Міжнародного форуму
«Інноватика в сучасній освіті» (2020 р.)
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ІІ.2. Фундаментальні наукові дослідження.
У 2020 році завершено одне фундаментальне наукове дослідження.
1. Тема наукового дослідження: Стратегії та методи розвитку творчої
особистості.
Номер державної реєстрації: 0118U000251.
2. Назва етапу наукового дослідження:
Заключний за три етапи.
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) 48314-67; e-mail: іоd.napn@ukr.net; Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556
у УДКС Шевченківського району м. Києва, ЄДРПОУ 35392834, МФО: 820172
4. Перелік сторонніх організацій - співвиконавців (за наявності таких): 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., у т.ч. докторів наук, професорів – __
чол., кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – __чол.;
сумісників (всього) – 7 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. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн.):
усього – 2760005,25 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним завданням.
Виявлено, що взаємодія феноменів обдарованості і творчості постає
універсальною основою людського буття і самодетермінованим процесом, що
дозволяє проінтерпретувати обдарованість у контексті осмислення принципів
продуктивності цивілізаційного розвитку. Здійснено узагальнення одержаних
16

концептуально-методологічних результатів, проведено системний аналіз
творчості як чинника розвитку особистості в сучасних трансформаціях
педагогічних практик.
Досліджено основні структурні елементи творчості, виявлено
закономірності, які характеризують творчий розвиток особистості у
взаємозв’язку із обдарованістю. Визначено, що одним із завдань розвитку
творчої особистості є вивчення та раціональне застосування наявних моделей
когнітивних систем, характеристики їх адекватності й ефективності. Це
дозволяє стверджувати, що в близькій перспективі штучний інтелект,
робототехніка й автоматизація не витіснять людину з усіх сфер виробничої,
культурної, освітньої діяльності, а домінуюча роль і надалі буде належати
обдарованим і творчим особистостям. Проте, широке впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в суспільній життєдіяльності з
необхідністю буде визначати основні тенденції освітніх практик. В
майбутньому відбуватиметься віртуалізація освітніх технологій, поширення
дистанційних форм освіти, персоналізація та індивідуалізація освіти, її
узалежненість від таких принципів існування Інтернет мережі як
інтертекстуальність, номадичність і трансверсальність.
Встановлено взаємозалежність творчості та обдарованості в контексті
сучасної педагогіки, орієнтованої на формування ціннісного підходу до всіх
аспектів сучасного життя. Зазначено роль цінностей як необхідної складової
життя людини, які не лише збагачують людину, визначають її орієнтацію у
світі, але й наповнюють її життя сенсом і творчою діяльністю, можливістю
реалізації природних задатків та обдарованості.
Виявлено, що високий рівень розвитку здібностей особистості, ціннісне
ставлення до власних можливостей, її спрямованість на самовдосконалення та
розвиток забезпечує свобода. Вона є невіддільна від творчості. Творити
осмислено може лише вільна людина. Це означає, що людина – істота
трансцендентна у тому розумінні, що їй властива здатність завдяки мисленню і
духовним переконанням виходити за межі середовища свого наявного
існування. Людина – це свобода, дух, творчість. Свобода дає силу творити з
нічого, силу творити з себе, а не повторювати зразки наявної природної та
соціокультурної реальності.
Обґрунтовано теоретичні засади модернізації педагогічних методик і
практик творчого розвитку особистості у відповідності до соціальнокультурних викликів інформаційного світу. У наш час модернізації підлягають
не стільки природа та суспільство, скільки сама людина, навколо якої
вибудовується величезна штучна мегаполюсна цифрова реальність, яка стає
причиною її змін. Сутність модернізації оприявнюється не як шлях підготовки
сучасності, не як рух до неї, а як спосіб проблематизації індивідуального і
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суспільного існування. Проблематизація, тобто здатність не сприймати як
даність себе і оточуюче середовище, визначається в якості первинного
креативного імпульсу індивіда. Модернізація засвідчує факт сучасності,
ствердження якої зумовлено насамперед розумною і творчою діяльністю
людини. Результатом цієї діяльності і є сучасність, але не в ролі якогось
усталеного порядку, подібно до «непорушного буття» Парменіда. Сучасність –
це постійна трансформація та поява все нових і нових порядків, станів і
способів життєдіяльності особистості.
Розроблено рекомендації щодо методів формування та розвитку
обдарованої особистості: обдарованість можна розглядати у плані
можливостей, реалізація яких обумовлює появу нових продуктивних
результатів для людини і суспільства; у плані значущості обдарованості для
підвищення ефективності освітнього процесу, розвитку творчих здібностей
учнів. Обдарованість постає умовою для самореалізації особистості, для
розвитку її інтелектуальних задатків і здібностей, способом її творчого
самовираження. Цінності тут зміщуються з результату на процес, який сприяє
самоактуалізації особистості, а результат тут – зміна (розвиток) її самої як
суб’єкта творчості. Зміна в процесі самореалізації пов’язана з рівнем творчого
потенціалу, з характером діяльності, соціальною ситуацією, відповідністю
методик і практик освітнього процесу сучасним вимогам.
Проаналізовано стратегії і методи розвитку творчої особистості в
освітньому процесі відповідно до вимог утвердження нової, людиноцентричної
моделі освітнього простору. З’ясовано значення реалізації творчих способів
буття особистості як важливої передумови демократизації суспільства та
формування вільного й відповідального мислення. Здійснено аналіз стратегій
формування творчого мислення в контексті методологічного потенціалу
програми «Філософія для дітей», яка розрахована на розвиток критичного,
самостійного й турботливого мислення, здібностей працювати у групі, вести
дискусію, аргументувати власну точку зору, вміння формулювати думки і
слухати інших.
Запроваджено методи контамінаційного аналізу, який на основі синтезу
темпоральних та просторових особливостей національного педагогічного
процесу в поєднанні з досягненнями європейської педагогіки дозволить
ідентифікувати особливості формування творчої особистості в реаліях
інформаційного світу. Доведено, що застосування контамінаційного методу
обумовлене необхідністю здійснення аналітики освіти і стратегій розвитку
творчої особистості в умовах складного, невизначеного і хаотизованого
суспільства. Термін «контамінація» означає змішування, зараження, поєднання.
В культурі постмодернізму саме змішування елементів літератури, філософії і
науки або різних жанрів та методів стає основним способом креативної
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діяльності. Цей метод дозволяє не тільки прослідкувати генеалогію змішаних,
еклектичних і симулятивних форм соціальної реальності, але й виявити способи
функціонування в них освіти, вплив якої в умовах інформаційно-цифрової
реальності набуває «символічного» характеру та оприявнюється через
контамінацію знаків, цінностей, цілей і смислів.
Розкрито амбівалентність взаємодії інновації і традиції в параметрах
динаміки інформаційного світу. Однією з причин обмеження креативного
потенціалу мислення і діяльності є звичка людей репродуктивно відтворювати
наявні схеми й патерни поведінки. Коли постає нова проблема, то індивід
намагається розв’язати її второваним шляхом попередніх відповідей,
керуючись традиційними поглядами, канонами, упередженнями (політичними,
культурними, релігійними, освітніми, національними, психологічними тощо),
навіть не завжди усвідомлюючи це. Завдання креативної освіти в навчанні –
вийти за межі усталеної схематики, традицій, канонів, створити нову структуру
ідей, що уможливлюється як процес самотворення й самовизначення усіх
суб’єктів освітнього процесу. Виявлено нігілістичний потенціал інноваційного
соціуму, що прискорено розвивається через запровадження в усіх сферах
суспільного буття імперативів «творчого руйнування». Розкрито необхідність
розрізнення творчості та інновації, дійсно продуктивної діяльності, яка
збільшує міру свободи і обумовленої свавільним, партикулярним інтересом
інструментальної активності.
Виявлено, що для творчих компетенцій сучасного представника молодого
покоління технології інформаційно-цифрової реальності постають не лише в
якості інструменту для суспільного прогресу, але і як засіб для розширення
інформаційно-креативних можливостей. Творчі компетенції в наш час
вимагають високого рівня технологічної грамотності, навичок програмування,
наукової освіченості. Дана обставина вимагає постійного обміну знаннями,
формування інформаційно-цифрової культури комунікації. В її контексті
з’ясовано сутність феномена критичного мислення як рефлексивної і творчої
діяльності суб’єкта, спрямованої на встановлення доцільності знання
актуальним тенденціям суспільного розвитку. Методологічні засади вибору і
застосування креативних освітніх стратегій і підходів, спрямованих на розвиток
у дітей та молоді критичного мислення, що характеризує творчу особистість.
10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового
дослідження:
Виконавцями дослідження підготовлено наукову продукцію:
Рукописи:
- Монографія «Стратегії формування творчої особистості: методи,
прийоми, форми» – 20,0 авт. арк.
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Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми більше
30,0 авт. арк.
Науковий звіт – 2,0 авт. арк.
11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження
Заклади загальної середньої освіти, регіональні інститути перепідготовки
педагогічних кадрів, заклади вищої освіти, наукові бібліотеки.
12. Стан упровадження результатів наукового дослідження
Результати дослідження було висвітлено та оприлюднено серед цільової
групи користувачів у форматі конференцій, семінарів тощо, шляхом виступів,
публікацій у фахових наукових виданнях та матеріалах конференцій. Зокрема,
співробітники відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного
розвитку людини взяли участь у наступних заходах:
− Міжнародна наукова конференція «Дні 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.
− Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні наукові
дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства»
(1-2 березня 2019 р., м. Одеса);
− Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Теоретикометодологічні трансформації економічної науки у XXI ст.: перспективи нової
парадигми» (28-29 травня 2019 р., м. Київ);
− XІІ Міжнародних філософсько-економічних читаннях «Філософія
фінансової цивілізації: людина у світі грошей» (31 травня 2019 р., м. Львів);
− Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людина у світі
інформаційних
технологій:
ціннісні
пріоритети
та
перспективи»
(10-11 жовтня 2019 р., м. Полтава);
− Міжнародній науково-практичній конференції «Геніальність і
обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу»
(23 жовтня 2019 р., м. Київ);
− Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціологічні тренди
ХХІ століття: теоретичний концепт та практика інновацій» (28 листопада 2019
р., м. Київ ).
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− Круглий стіл «Наукова освіта: світовий та вітчизняний виміри» (Київ,
18 лютого 2020 року);
− Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Національна
ідентичність як проблема науки й освіти» (в рамках Одинадцятої міжнародної
виставки «Сучасні заклади освіти» та виставки освіти за кордоном
«WorldEdu») (Київ, 12 березня 2020 р.);
− Оnline вебінару «Філософія для дітей: нові горизонти дослідження»
(02 травня 2020 р.);
− Оnline тренінгу «Підвищення мотивації до навчання засобами наукової
освіти» (міжнародний досвід) (11 травня 2020 р.);
− ХХІV Міжнародна науково-практична конференція «Студент –
Дослідник – Фахівець». Секція «Гуманітарні дисципліни» – Київський інститут
бізнесу та технологій. – м. Київ (28 травня, 2020 року). URL:
https://kibit.edu.ua/sto-vidsotkiv-aktualnosti-pidsumki-hhiv-mizhnarodnoi-naukovopraktichnoi-konferencii-student-doslidnik-fahivec/ ;
− Оnline-семінар-практикум «Створення та реалізація освітніх програм
(для обдарованих учнів) спеціалізованої освіти наукового спрямування»
(16 жовтня 2020 р.);
− Науково-практичний онлайн-семінар «Інноваційні практики наукової
освіти» (26 листопада 2020 року);
− Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підтримка та
супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі»
(Київ, 27 жовтня 2020 р.). URL: http://novyny.ostriv.in.ua/publication/code7E2D1EA4DE3A5 ;
− Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти
– скарб нації» (8–11 грудня 2020 р.).
13. Практична корисність (практичне використання) результатів
наукового дослідження
Основні положення дослідження процесу формування творчої
особистості в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей
сприятимуть збагаченню та конкретизації освітньо-педагогічного понятійнокатегоріального апарату. Висновки можуть бути використані при розробці
принципів, підходів та методів в освітній галузі. Робота актуалізує посилення
наукової уваги до когнітивних та креативних складових освітнього і творчого
процесів.
14. Рекомендації щодо впровадження результатів наукового дослідження
На основі проведеної наукової роботи рекомендовано продовжити
дослідження логіки та способів організації освітнього процесу, котрий буде
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сприяти самочинному розвитку здатної до критичного мислення та креативної
діяльності особистості. Актуальним напрямом подальших досліджень є
розробка практичних рекомендацій щодо впровадження розроблених форм
творчості в практику освітнього процесу.
15. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів
Робота розглядалася й обговорювалася на засіданнях відділу філософськометодологічних проблем інноваційного розвитку людини ІОД НАПН України
(протокол № 3 від 10.09.2018 р., протокол № 4 вiд 20.05.2019 р., протокол № 6
вiд 16.09.2019 р., протокол № 9 вiд 14.11.2019 р., протокол № 2 вiд 26.02.2020 р.,
протокол № 8 вiд 30.11.2020 р.); засіданнях вченої ради Інституту обдарованої
дитини НАПН України (протокол № 11 від 28.12.2018 р., протокол № 7 від
29.05.2019 р., протокол №14 від 23.12.2019 р., протокол № 12 від 23.12.2020 р.);
засіданні бюро Відділення загальної середньої освіти НАПН України (протокол
№12 від 30.12.2020 р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома; вважати, що
запланований обсяг робіт за темою: «Стратегії та методи розвитку творчої
особистості» виконано.
ІІ.3. Прикладні наукові дослідження.
У 2020 році проведено одне прикладне наукове дослідження молодими
вченими, яке здііснювалося за напрямом підтримки молодих вчених НАПН
України.
1. Тема наукового дослідження: Системно-статистичний аналіз якості освіти
обдарованих учнів в Україні (за результатами PISA-2018).
Номер державної реєстрації: 0120U100387.
2. Назва етапу наукового дослідження: Основний.
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) 48314-67;
e-mail: іоd.napn@ukr.net; Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк
Державна казначейська служба України, м.Київ, ЄДРПОУ 35392834.
4. Перелік сторонніх організацій - співвиконавців (за наявності таких):
немає.
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5. Науковий керівник дослідження: Якимова Ірина Олександрівна, кандидат
психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального
розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН
України.
6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 2 чол., у т.ч. канд. наук – 2 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок - кінець):
лютий 2020 р. – грудень 2020 р.
8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн.):
усього 93700,00 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним завданням
Здійснено системний аналіз бази даних результатів українських
обдарованих учнів різних категорій, отриманих у дослідженні PISA-2018.
Проведено системний аналіз баз даних результатів обдарованих учнів
різних категорій (обдаровані у читанні, математиці та природничо-наукових
дисциплінах), отриманих у дослідженні PISA-2018. Встановлено, що зі
зростанням успішності у читанні, зростає суб’єктивне благополуччя; зі
зростанням показника соціально-економічного статусу зростає обдарованість
учнів у всіх дисциплінах; конкурентоспроможність учнів визначається їх
рівнем досягнень, а висока успішність з природничо-наукових дисциплінах є
запорукою вищої конкурентоспроможності. Зв’язок між характером почуттів
обдарованих учнів і задоволеністю їх власним життям показує, що на добробут
учнів може мати вплив компонент, пов’язаний із закладом освіти. Виявлено, що
серед обдарованих учнів у читанні та математиці простежується тенденція до
підвищення ймовірності булінгу зі зростанням обдарованості. Але результати
обдарованих у природничо-наукових дисциплінах показали протилежну
тенденцію.
Встановлено кореляційні зв’язки між такими показниками: страх відчуття
невдач та сенс життя; суб’єктивне благополуччя та відчуття приналежності до
закладу освіти; дисципліна на уроках та думка учнів стосовно чіткості й
структури викладання на уроках з мови та літератури; думка учнів стосовно
чіткості й структури викладання на уроках з мови та літератури і наявність
сприйнятого відгуку вчителя; задоволеність життям та розуміння сенсу життя;
задоволеність життям та суб’єктивне благополуччя; задоволеність життям та
відчуття приналежності до закладу освіти.
Побудовано лінійні регресійні моделі, з яких про можливий статистично
істотний зв’язок йдеться у таких випадках: показник розуміння сенсу життя
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може впливати на задоволеність життям і навпаки (зворотній зв’язок навіть
сильніший); ставлення до школи та відчуття суб’єктивного благополуччя
визначають рівень задоволеності життям і навпаки (статистично більш істотно
суб’єктивне благополуччя залежить від відчуття задоволеності життям).
Заслуговує уваги той факт, що за результатами кореляційного та регресійного
аналізу даних нашої вибірки не простежується істотного зв’язку між
представленими у дослідженні PISA-2018 показниками та високим рівнем
досягнень з читання.
З’ясовано латентні фактори та нелінійні зв’язки між елементами системи
шкільної освіти, що можуть бути ключовими в розвитку системи, ресурсом для
освітніх інновацій, а саме: впровадження наукової освіти; підвищення фахового
рівня вчителів; створення атмосфери продуктивної конкуренції; заохочення
учнів до навчальної діяльності; підтримка психологічного, соціального і
ментального розвитку учнів; орієнтація школи на вимоги і запити сучасного
суспільства; належне інформаційно-технічне оснащення закладів загальної
середньої освіти; умови для прояву та розвитку обдарованості учнів.
Визначено, що дослідженням PISA охоплено учнів різних рівнів та
соціальних статусів, у томі числі й обдарованих.
Підготовлено пропозиції щодо підвищення якості загальної середньої
освіти в Україні, зокрема, освіти обдарованих учнів.
10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового
дослідження :
Виконавцями прикладного дослідження підготовлено продукцію:
Рукопис:
- Науково-аналітична доповідь (1,5 авт. арк.).
Науковий звіт.
Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми:
Якимова І.О. Моніторингові дослідження у шкільній освіті: світовий
досвід та особливості впровадження в Україні (на прикладі PISA-2018) /
М.М. Міленіна, І.О. Якимова // Освіта та розвиток обдарованої особистості :
Щоквартальний науково-методичний журнал. – Київ : Інститут обдарованої
дитини, 2020. – № 3 (78) /IІI квартал /2020.– С. 113-122.
Міленіна М. М. Використання міжнародного досвіду моніторингових
систем у впровадженні нової парадигми – наукової освіти / М. М. Міленіна//
Обдаровані діти – скарб нації : матеріали Міжнародної науково-практичної
онлайн-конференції (м. Київ, 8–11 грудня 2020 року). – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2020. – С.259-271.
Міленіна М.М. Моніторингові дослідження у шкільній освіті: світовий
досвід (на прикладі PISA-2018) / Реформа освіти в Україні. Інформаційноаналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково24

практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ :
ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, 2020. – С.326–329.
Міленіна М. М. Результати системно-статистичного аналізу даних
обдарованих учнів України за дослідженням PISA / І. О. Якимова,
М. М. Міленіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний
науково-методичний журнал / В.В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. – Київ :
Інститут обдарованої дитини, 2020. – № 4 (79) /IV квартал /2020.– подано до
друку.
11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження
Заклади загальної середньої освіти.
12. Стан упровадження результатів наукового дослідження
Результати дослідження було висвітлено та оприлюднено серед цільової
групи користувачів у форматі конференцій, шляхом виступів, публікацій у
фахових наукових виданнях та матеріалах конференцій, зокрема:
− ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформа освіти в
Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення», м. Київ, 15 жовтня 2020 р.;
− Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти –
скарб нації», м. Київ, 8–11 грудня 2020 р.
13.Практична корисність (практичне використання) результатів
наукового дослідження
Упровадження результатів наукового дослідження сприяє підвищенню
ефективності оцінки якості освіти обдарованих учнів.
14. Рекомендації щодо впровадження результатів наукового дослідження
Результати дослідження можуть бути підґрунтям для прийняття
політичних та управлінських рішень для системи освіти України, розроблення
стандартів освіти, освітніх програм, створення психологічного та дидактичного
забезпечення освітнього процесу.
15. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів:
Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні вченої ради Інституту
обдарованої дитини НАПН України (протокол № 8 від 26 серпня 2020 року;
протокол № 12 від 23 грудня 2020 року) і на засіданні бюро Відділення загальної
середньої освіти НАПН України (протокол №12 від 30 грудня 2020 р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома;
вважати, що запланований обсяг робіт за темою «Системно-статистичний
аналіз якості освіти обдарованих учнів в Україні (за результатами PISA-2018)»
виконано.
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У 2020 році чотири прикладні наукові дослідження є перехідними.
1. Тема наукового дослідження: Науково-методичне забезпечення соціальнопсихологічної адаптації обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього
середовища закладів загальної середньої освіти.
Номер державної реєстрації: 0119U100175.
2.Назва етапу наукового дослідження: 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) 48314-67;
e-mail: іоd.napn@ukr.net; Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк
Державна казначейська служба України, м.Київ, ЄДРПОУ 35392834
4. Перелік сторонніх організацій - співвиконавців (за наявності таких): немає
5. Наукова керівниця дослідження: Андросович Ксенія Анатоліївна,
кандидатка психологічних наук, завідувачка відділу інтелектуального розвитку
обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 4 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – __
чол., кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 3 чол.;
сумісників (всього) – 6 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – __ чол.,
кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 3 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок - кінець):
січень 2019 р. – грудень 2021 р.
8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн.):
у звітному році 1578542,08 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним завданням
Досліджено тенденції розвитку дитинства у сучасному глобальному
суспільстві.
Проаналізовано
поняття:
грамотність
ХХІ
століття;
індивідуалізація освіти; гейміфікація; цифрова нерівність; глобалізація освіти.
Виявлено особливості перебігу процесу соціально-психологічної адаптації
обдарованих учнів на різних рівнях повної базової освіти. Психологічні
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особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку (1-2 класи)
характеризується насамперед виникненням кризи семи років. Вона символізує
перехід від дошкільного до молодшого шкільного дитинства. Зміст кризи семи
років полягає у виникненні нового рівня самосвідомості – внутрішня позиція,
з'являється ставлення до самого себе, дитина розуміє ставлення інших до себе;
змінюється структура поведінки: з'являється раціональна та емоційна оцінка
результатів своїх дій. Труднощі адаптації, що відображаються у емоційній
сфері дитини початкової школи пов’язані з появою нового для неї соціального
оточення. Успішність навчання у цьому віці залежить від відношення з
вчителем. Успішність процесу адаптації дитини до навчання залежить ще і від
того, наскільки міцно вона змогла ствердити свою позицію в класі серед
однолітків.
Адаптація учнів у період навчання в 5-6 класах пов’язана, перш за все, із
переходом у підлітковий «пубертатний» період психологічного розвитку. Цей
період психологи вважають найбільш некерованим з боку емоційного
ставлення підлітків до всього навколо. Фізіологічні зміни у розвитку підлітків
призводять до посилення збудливості дітей, що виражається у нервозності,
швидкій втомі. Для підлітка стає важливим формування соціального статусу у
групі. Відбувається ламання специфічно дитячих форм поведінки, з’являється
проблема визначення свого місця в соціумі. Формується самооцінка. Головний
зміст кризи перехідного періоду складає перебудова системи відносин між
дитиною і середовищем. Прагнення до самопізнання, бажання розібратися в
собі, побільше про себе дізнатися, зрозуміти себе. Позитивне надбання цього
віку – відчуття індивідуальності.
Адаптація у період ранньої юності (15-17 років) характеризується
особливістю психіки. Діти починають протиставляти себе дорослим, активно
завойовувати нові позиції, що і є продуктивним для формування самостійної
особистості. Водночас перед ними стоїть завдання соціального та особистісного
самовизначення яке означає якраз не автономію від дорослих, а чітку
орієнтацію та визначення свого місця в дорослому світі. Це передбачає поряд із
диференціацією розумових здібностей та інтересів, без яких утруднено вибір
професії, розвиток інтегративних механізмів самосвідомості становлення
світогляду і життєвої позиції, а також визначення психосексуальних орієнтацій.
Обґрунтовано особистісні характеристики, що впливають на процес
адаптації обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти, з урахуванням
особливостей кожного вікового періоду навчання.
Проведено констатувальний експеримнт. Здійснено анкетування учнів
експериментальних закладів освіти (діагностичні зрізи серед учнів 1-2 кл., 5-6
кл., 9-10 кл.). Кількість респондентів 841 особа.
Здійснено обробку та експрес-аналіз експериментальних діагностичних
даних. Виявлено проблемні фактори, що перешкоджають СПА обдарованих
учнів в умовах ЗЗСО. Виявлено труднощі процесу соціально-психологічної
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адаптації за дослідженими показниками на кожному віковому періоді, що
вивчався. А саме, серед учнів 1-2 класів виявлено такі проблеми соціальнопсихологічної адаптації до ЗЗСО: переважання негативних емоцій; низька
працездатність, слабка чи недостатня диференціація емоцій; амбівалентне та
негативне емоційне ставлення до закладу; позиція «на самоті, далеко від
учителя»; не відповідає навчальній позиції та не усвідомлення соціальної ролі
«Я-учень»; наявність страхів у відносинах з учителями; високий рівень страху
самовираження.
Серед респондентів 5-6 класів було виявлено труднощі соціальнопсихологічної адаптації в умовах ЗЗСО: наявність високого рівня тривожності;
агресивності, імпульсивність; низький рівень соціальної адаптованості; не
сформованість ціннісних орієнтацій; низький рівень самоприйняття
(неприйняття себе), наявність схильності до нечесної поведінки; низький рівень
автономності.
Серед респондентів 9-10 класів виявлено наступні труднощі соціальнопсихологічної адаптації в умовах ЗЗСО: наявність підвищеного рівня
тривожності; переживання соціального стресу; низький рівень соціальної
активності; середній рівень емоційної комфортності; наявність емоційного
дискомфорту.
Виявлення труднощів адаптаційного процесу в обдарованих учнів
впродовж їх навчання у ЗЗСО свідчить про необхідність здійснення
цілеспрямованого корекційно-розвивального впливу.
Здійснено впровадження та апробація моделі соціально-психологічної
адаптації учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів
загальної середньої освіти на базі експериментальних освітніх закладів
Бориспільського району. В результаті, отримано позитивні тенденції:
зменшення факторів ризику у кризові періоди психологічного розвитку
обдарованих учнів; посилення захисних факторів (підтримка тьютора, вчителів
та батьків, застосування сучасних методів і засобів,. ІКТ); розвиток
особистісних якостей учнів (соціально-емоційний розвиток) сприяло процесу
соціально-психологічній адаптації в умовах ІОС ЗЗСО. Отже, зазначені умови
комплексного підходу до вивчення особистості учня як активного суб’єкта
освітнього процесу із урахуванням впливу соціального середовища (ІОС,
засобів ІКТ) і внутрішніх психологічних механізмів розвитку особистості
сприяло соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів.
Розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціальнопсихологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої
освіти. Реалізація відбувалась протягом етапів: діагностичного, настановчого,
корекційно-розвиткового та контрольного. Діагностичний етап передбачав
методи і методики проведення діагностики, виявлення та відбір учнів з
труднощами психо-соціального розвитку. Настановчий етап передбачав
встановлення діалогічного контакту з учасниками тренінгу. Корекційнорозвитковий етап передбачав безпосередньо проведення занять з учнями,
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рефлексію. Контрольний етап передбачав повторний діагностичний зріз
учасників тренінгу та відстеження динаміки за результатами показників
розвитку учасників тренінгу.
Вивчено світовий досвід використання психолого-педагогічних
технологій для роботи з обдарованими учнями (Ізраїль, США, Китай, Польша,
Австралія).
Розроблено та апробовано методику тьюторського супроводу соціальнопсихологічної адаптації обдарованих учнів в умовах закладів загальної
середньої освіти. В її основу закладено особистісно-орієнтований підхід, який
враховує особливості психологічного та соціального розвитку здобувачів освіти
на кожній ланки навчання та сприяє адаптованості обдарованих учнів до умов
ЗЗСО. Визначено сутність тьюторського супроводу – кожний здобувач освіти
матиме наставника, який: сприяє розвитку позитивного емоційного ставлення,
вольові властивості і ціннісні орієнтацій щодо освітнього закладу в здобувачів
освіти початкової ланки; допомагає здобувачам базової освіти сформувати
адекватний соціально-психологічний та навчальний статус у освітньому
середовищі; допомагає в орієнтації власних психологічних особливостей
розвитку, спрямовує освітньо-професійні інтереси здобувачів ліцею у
майбутню траєкторію професійного розвитку.
Триває упровадження наукових розробок в освітній процес
експериментальних закладів освіти.
10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового
дослідження:
Виконавцями прикладного дослідження підготовлено продукцію:
Рукописи:
− Методичний посібник «Соціальна адаптація обдарованої особистості:
від дитинства до юності» – 6,0 авт. арк.
− Методичні
рекомендації
«Технології
психолого-педагогічного
забезпечення адаптованості обдарованої особистості до нових умов навчання»
– 2,0 авт. арк.
Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми обсягом 8,9 авт.
арк.
11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження
Результати ІІ етапу дослідження було висвітлено та оприлюднено серед
цільової групи користувачів у форматі конференцій, семінарів тощо, шляхом
виступів, публікацій у фахових наукових виданнях та матеріалах конференцій,
зокрема:
− Науково-практична конференція «Національна ідентичність як
проблема науки й освіти», 12 березня 2020 року, м.Київ;
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− Науково-практичний онлайн семінар «Адаптація обдарованих дітей у
дослідницькій діяльності МАН», 14 травня 2020 року;
− Scientific and practical online seminar «Psychological and pedagogical
support of gifted students», 19th of June 2020, Kyiv–Izmail;
− -Науково-практичний он-лайн семінар «Особливості емоційної сфери
обдарованих учнів», 24 вересня 2020 року на базі Вишенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Бориспільського р-ну;
− Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підтримка та
супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі»,
27 жовтня 2020 року, на базі Спеціалізованої ЗОШ № 1 ім. О.В.Суворова І–ІІІ
ст. з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одеської обл.
12. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів.
Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу
інтелектуального розвитку обдарованої особистості (протокол № 11 від
24 листопада 2020 р.) та засіданні вченої ради (протокол № 12 від 23.12.2020
р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома;
вважати, що запланований на 2020 рік обсяг робіт за темою «Науковометодичне забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в
умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої
освіти» виконано. Рекомендувати наукову продукцію до друку.

1. Тема наукового дослідження: Дидактичні засади навчання інтелектуально
обдарованих учнів ліцею.
Номер державної реєстрації: 0119U100197.
2. Назва етапу наукового дослідження: моделювальний.
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.napn@ukr.net; Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк
Державна казначейська служба України, м.Київ, ЄДРПОУ 35392834.
4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає .
5. Науковий керівник дослідження:
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Волощук Іван Степанович, д. пед. наук, доц., завідувач відділу інноваційних
технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України.
6. Основні виконавці наукового дослідження(цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 7чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 2 чол.,
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 – 2 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження( початок – кінець):
січень 2019 р. – грудень 2021 р.
8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн.):
у звітному році – 1971268,41 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним завданням:
Розкрито психолого-педагогічну суть понять «розвиток» і «метод
розвитку». Під розвитком слід розуміти перманентні кількісні зміни психічних
якостей, які в кінцевому випадку призводять до появи нової якості.
І це не тривіально. Зокрема, якщо розглядати спостережливість, то правомірно
говорити, що індивід має здібність фіксувати спільне і відмінне в об’єктах чи
явищах, у результаті тренувань окремих її компонентів спонтанно чи
цілеспрямовано, розвивається здібність у цілому. Часто у таких випадках
використовують терміни «спостережливий», «більш спостережливий» і «менш
спостережливий». І це тому, що різні індивіди можуть побачити більш чи менш
приховану подібність чи відмінність. Але кого у такому випадку назвати
спостережливим? Кількісні критерії тут не спрацьовують, бо вони лише здатні
привести до нової якості. А нова якість – це підсвідоме бачення, тобто
здатність, за О.Пономарьовим, підсвідомо фіксувати побічний продукт
об’єктної дії.
У процесі дослідження виконано аналіз інших психічних властивостей,
які утворюють ядро обдарованої особистості.
За результатами виконання дослідження зроблено висновок про те, що
«метод розвитку» психічної якості не можна ототожнювати з «методом
навчання» чи «методом виховання». Якщо під методом навчання розуміють
спосіб діяльності, використовуваний учителем чи учнем, спрямований на
засвоєння певних знань та формування відповідних умінь. Якщо під методом
виховання розуміють спосіб використання вчителем чи учнем життєвих
прикладів для засвоєння певних суспільних норм та формування і розвитку
відповідних особистісних якостей. То під методом розвитку слід розуміти у
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першу чергу характер завдання, виконання якого сприяє розвитку відповідної
психічної властивості, а також спосіб залучення учнів до виконання
зазначеного завдання.
У процесі дослідження виконано аналіз психічних якостей, які складають
ядро обдарованої особистості і обґрунтовано, на яких завданнях зазначені
властивості розвиваються, та підібрано (запозичено чи розроблено) відповідні
завдання. Тобто, обґрунтовано методи розвитку пізнавального та креативного
блоків компонентів інтелектуальної обдарованості;розроблено дидактичне
забезпечення для використання методів розвитку пізнавального та креативного
блоків компонентів інтелектуальної обдарованості у навчальному
процесі;підготовлено експериментальні матеріали для перевірки розроблених
методів розвитку компонентів інтелектуальної обдарованості в освітньому
процесі наукових ліцеїв;розроблено план експериментальної перевірки
створених методів розвитку інтелектуальної обдарованості учнів старшої
школи.
Зазначеному вище передувало з’ясування особливостей розвитку
психічних властивостей індивіда та управління психічними станами індивіда в
освітньому процесі.
Підготовлено аналітичні матеріали для виявлення та узагальнення
провідних чинників впливу на організацію освітнього процесу та розвиток
інтелектуальних здібностей старшокласників у практиці нині діючих закладів
освіти для обдарованих учнів, серед яких зміст, форми, методи навчання, що
сприяють процесам трансформації таких закладів у наукові ліцеї, активізують
мотивацію здобувачів освіти до набуття спеціалізованої освіти наукового
спрямування.
З’ясовано характерні ознаки загальної середньої освіти наукового
спрямування, що полягають у створенні інноваційного освітнього середовища,
забезпеченні умов для реалізації навчальних програм поглибленого рівня,
створенні умов для ефективної організації навчального процесу, використання
форм навчання для максимального розвитку інтелектуальних здібностей та
інших особистісних якостей учнів, їхньої цілеспрямованості у здійсненні
дослідницької діяльності, спостережливості, винахідливості та інших.
Обґрунтовано умови трансформації окремих ліцеїв для обдарованих дітей
у наукові, серед яких організація навчання з домінантою на розвиток
дослідницької компетентності здобувачів освіти відповідно до їх інтересів і
профілю навчання, на розвиток особистісних якостей, дослідницьку культуру,
готовність до дослідницької діяльності.Встановлено, що умовою трансформації
окремих ліцеїв у спеціалізовані заклади наукового спрямування є: реалізація у
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процесі навчання персоніфікованих навчальних програм у старших класах,
доцільне використання варіативного компоненту навчального плану,
використання ефективних форм взаємодії з закладами позашкільної освіти та
іншими інституціями, що здійснюють науково-пошукову діяльність.
10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового
дослідження:
Виконавцями теми підготовлено продукцію:
Рукописи:
Розділи методичного посібника «Дидактичні засади креативного розвитку
інтелектуально обдарованих учнів ліцеїв».
Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми обсягом
4,5 авт. арк.
11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження:
Наукові ліцеї України.
12. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів:
Результати виконання завдань другого етапу дослідження розглядалися й
обговорювалися назасіданні відділу інноваційних технологій в освіті
обдарованих (протокол № 11 від 30 листопада 2020 р.), засіданні вченої ради
Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол № 12 від 23 грудня
2020 р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома;
вважати, що запланований на 2020 р. обсяг робіт за темою «Дидактичні засади
навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею» виконано.
1. Тема наукового дослідження: Теоретико-методичні засади діагностики
когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої
професії обдарованих учнів ліцею.
Номер державної реєстрації: 0119U100196
2. Назва етапу наукового дослідження: 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;
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e-mail: іоd.napn@ukr.net; Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк
Державна казначейська служба України, м.Київ, ЄДРПОУ 35392834
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) – 5 чол., у т.ч. кандидатів наук, старших наукових
співробітників, доцентів – 3 чол.;
сумісників (всього) – 5 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 2 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок - кінець)
січень 2019 р. – грудень 2021 р.
8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн.):
у звітному році 1651502,75 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним завданням
Розроблено модель діагностики когнітивних та особистісних чинників
самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею, яка
дозволяє систематизувати чинники самовизначення в цілісну ієрархічну
співпідпорядкованість. До зазначеної моделі включено принципи (цілісності,
комплексності, надійності, компліментарності, компаративної діагностики,
позитивної діагностики, динамічної діагностики, контекстуальності, єдності
діагностики та розвитку), чинники самовизначення щодо майбутньої професії
(інтереси, схильності, задатки та здібності), методи діагностики (вивчення
когнітивних та особистісних особливостей особистості), що дозволяють
визначити індивідуальні глибинні та ситуаційні фактори, що стимулюють (або
гальмують) реалізацію потенціалу обдарованої особистості за допомогою
методів математико-статистичного аналізу; рекомендації учасникам
навчально-виховного процесу щодо створення сприятливого середовища
розвитку та реалізації обдарованості й успішного самовизначення щодо
майбутньої професії обдарованих учнів ліцею.
Проведено дослідження впливу "Я"-ідентичності на розвиток
професійного самовизначення. Описано стадії професійного самовизначення,
що базуються на стадіях становлення ідентичності індивіда: орієнтації,
адаптації, розвитку і продукування.
Розроблено та обґрунтовано теоретичну модель педагогічної діагностики
когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої
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професії обдарованих учнів мистецьких ліцеїв, яка має: два блоки чинників
(особистісний і когнітивний); три взаємозумовлені і взаємодоповнювані
структурні складові особистісних чинників (майстерність тіла (techno)мистецтво уяви (art)-мудрість мислення (noo). Синтез «techno-art-noo» утворює
особистісну здатність нової якості – дизайн-обдарованість. Результатом
апробації моделі педагогічної діагностики ліцеїстів з професійного
самовизначення визначено рівні виявлення їхньої дизайн-обдарованості як
універсальної здатності до технічного проєктування (techno-design),
художнього проєктування (art-design), самопроєктування власного єства (noodesign). Результати емпіричного вивчення професійного самовизначення
випускників мистецьких ліцеїв показали, що із 74 учнів мистецьких ліцеїв
професійне самовизначення з дизайн-діяльності продемонструвало лише 5,9 %
респондентів.
Сформовано та комп’ютеризовано базу методів діагностики когнітивних
та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії учнів
ліцею з різними видами обдарованості, яка включає наступні діагностичні
методики:
–тест професійної мотивації (ТПМ),
–тест «Карта інтересів»,
–методика діагностики особистісних факторів обдарованості (ОФО),
–тест структури інтелекту (ТСІ) Р. Амтхауера,
–опитувальник ціннісних орієнтацій Ш. Шварца,
–анкета «Шкільний термометр».
Здійснено апробацію модифікованих тестів Ф. Вільямса: оброблено 1247
протоколів; сформовано каталог частот відповідей та каталог-архів типових та
оригінальних відповідей; розроблено нові тестові нормативи.
Створено тестовий діагностичний комплекс, до якого включені
оригінальний тест-опитувальник самовизначення щодо майбутньої професії
обдарованих учнів ліцею та україномовна версія ТСІ Р. Амтхауера (бланковий
варіант); розроблено тестові норми для хлопців та дівчат тринадцяти,
чотирнадцяти, п’ятнадцяти, шістнадцяти та сімнадцяти років. Комплекс
спрямований на вимірювання інтересів, схильностей та уподобань учнів, їх
творчої вмотивованості, а також містить завдання, орієнтовані на вивчення
дев’яти видів здібностей.
Організовано та проведено емпіричне дослідження, експериментально
перевірено модель діагностики когнітивних та особистісних чинників
самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею. До участі
в експериментальному дослідженні в якості контрольної групи залучені 332
учнів загальноосвітніх начальних закладів м. Києва, в якості експериментальної
групи – учні-учасники ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2020 р. (531 учень).
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За результатами математичного аналізу даних експериментального
дослідження виявлено п’ять незалежних груп інтересів та схильностей (профілів
навчально-професійних
інтересів):
економічно-правовий
(менеджмент,
економіка, юриспруденція); гуманітарний (філологія, мистецтво, історія,
літературна творчість); природничий (біологія, хімія, медицина, географія,
ризик/спорт); інженерно-технологічний (фізика, математика, інформатика,
техніка, при запереченні інтересу до права і літературної творчості); соціальнопедагогічний (педагогіка, сервіс, при запереченні інтересу до науки).
Встановлено інтелектуальне забезпечення (когнітивні кореляти) кожного із
зазначених профілів.
Розроблено алгоритми розрахунку рівня потенційної успішності та
готовності до навчання відповідно до профілів навчально-професійних
інтересів, що включають суб’єктивний фактор (інтереси та схильності) та
об’єктивний (комплементарні та некомплементарні здібності).
Здійснено аналіз відмінностей в отриманих результатах між контрольною
та експериментальною групами, а також між хлопцями та дівчатами. З’ясовано,
що інтереси обдарованих учнів ліцею, у порівнянні з учасниками контрольної
групи, виражені яскравіше, що свідчить на користь їх більшої готовності до
самореалізації. Емпірично підтверджено, що показники IQ учнів, які
орієнтуються на дисципліни і види діяльності інженерно-технологічного
профілю, значно перевершують аналогічні результати учнів, що надають
перевагу дисциплінам інших профілів навчально-професійних інтересів.
З’ясовано, що показники IQ хлопців значно перевершують аналогічні
результати дівчат за результатами дослідження математичного та просторового
інтелекту. Встановлено, що інтерес до науки підтверджується вище середнього
рівнем інтелекту за показниками вербального, математичного, загального IQ
незалежно від статі.
Розроблено практичні рекомендації психологам та педагогічним
працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо
діагностики самовизначення у майбутній професії обдарованих учнів ліцею.
10. Кількісні та якісні характеристики продукції, підготовленої в межах
виконання наукового дослідження:
Виконавцями прикладного дослідження підготовлено продукцію:
Рукописи:
Методичні рекомендації «Діагностика самовизначення щодо майбутньої
професії обдарованих учнів ліцею» – 2,0 авт. арк.;
Методичні рекомендації «Діагностика креативності в профорієнтаційній
роботі» – 2,0 авт. арк.
Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми – 8,5 авт. арк.
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11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження
Результати ІІ етапу дослідження було висвітлено та оприлюднено серед
цільової групи користувачів у форматі конференцій, семінарів тощо, шляхом
виступів, публікацій у фахових наукових виданнях та матеріалах конференцій,
зокрема:
− ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади
розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» 9-10
квітня 2020 року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини;
− Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти
і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи»
22 квітня 2020, Київська державна академія декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
− XІI
Всеукраїнська
науково-практична
онлайн
конференція
«Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої
особистості» 20–21 травня 2020 р., м. Київ;
− Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та
менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства та держави»,
Інженерний інститут Запорізького національного університету, 28-29 травня
2020 р.;
− Науково-практичний онлайн-семінар «Професійне самовизначення
обдарованої особистості», 26 травня 2020 р.;
− Международная
научно-практическая
он-лайн
конференция
“Кризисный менеджмент в образовании. Новый опыт и практика» 26 августа
2020 г. Уральск-г. Нур-Султан -г. Алматы;
− Веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям»
27 серпня 2020 р.;
− Міжнародна конференція «Інноваційні наукові дослідження у сфері
педагогічних та психологічних наук», 2-3 жовтня 2020 р.;
− ХV Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий
розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації», 9 жовтня
2020 р.;
− ХІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2020»,
12 жовтня 2020 р.;
− ХІ науково-практичний семінар «Цінності освітнього простору і
аксіогенез обдарованої особистості», 29 жовтня 2020 р., м.Київ;
− Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти
– скарб нації», 08–11 грудня 2020 р.
12. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів:
37

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу діагностики
обдарованості (протокол № 11 від 26 листопада 2020 р.), засіданні вченої ради
Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол № 12 від 23 грудня 2020
р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома; вважати, що
запланований на 2020 р. обсяг робіт за темою «Теоретико-методичні засади
діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо
майбутньої професії обдарованих учнів ліцею» виконано. Рекомендувати
наукову продукцію до друку.

1. Тема наукового дослідження: Теоретико-методичні засади інтеграції
формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх
програм спеціалізованої освіти наукового спрямування.
Номер державної реєстрації: 0119U100198
2.Назва етапу наукового дослідження: моделювальний
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.napn@ukr.net; Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк
Державна казначейська служба України, м.Київ, ЄДРПОУ 35392834
4. Перелік сторонніх організацій - співвиконавців (за наявності таких): немає
5. Науковий керівник дослідження: Поліхун Наталія Іванівна, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу підтримки
обдарованості 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 – 1 чол.;
сумісників (всього) – 4 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 1 чол.,
кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 3 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок – кінець):
січень 2019 р. – грудень 2021 р.
8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн.):
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у звітному році – 1481489,17 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним завданням:
Здійснено цілеспрямований аналіз законодавчої бази: Закони України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про позашкільну освіту», Державний стандарт базової і повної
загальної середньої освіти, Стандарт спеціалізованої освіти наукового
спрямування, Національні рамки кваліфікацій: для базової середньої освіти; для
профільної середньої освіти, Положення про науковий ліцей та науковий ліцейінтернат. Що дало можливість структурно представити перелік закладів
спеціалізованої освіти наукового спрямування (СОНС), відповідно до кожного з
них основні профілі і спеціалізації СОНС, особливості та умови здобуття СОНС,
типи і види освітніх програм які передбачають досягнення учнями результатів
навчання, визначених державними стандартами (освітня програма спеціалізованої
освіти наукового спрямування початкового рівня – раннього виявлення і
загального розвитку індивідуальних здібностей; основного рівня (розвиток
стійких інтересів здобувачів базової середньої освіти до дослідницької,
конструкторської, винахідницької діяльності), вищого рівня (професійного
спрямування для обдарованих здобувачів освіти); спеціальна освітня програма
наукової освіти для дітей з особливими освітніми потребами) й відповідні види
навчальних
програм
(модельні
навчальні
програми;
короткотривалі;
середньотривалі, довготривалі).
Встановлено, що освітня програма спеціалізованої освіти наукового
спрямування – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і
організованих закладом спеціалізованої освіти наукового спрямування для
досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом
спеціалізованої освіти наукового спрямування результатів навчання. Освітня
програма СОНС може бути розроблена на основі відповідної типової освітньої
програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності,
науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджена
центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти
відповідно до вимог чинного законодавства.
На основі стандарту наукової освіти та виокремлених теоретичних засад
розроблено модель освітніх програм спеціалізованої освіти наукового
спрямування для обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в умовах інтеграції
формальної та неформальної освіти.
Створено «Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти
наукового спрямування». Запропонований проєкт складається із цільового,
змістового, організаційного та оцінювального блоків, в яких подано загальну
характеристику та особливості освітньої програми СОНС, перелік суб’єктів
освітньої діяльності, які долучаються до створення і реалізації освітньої
програми; сформульовано її мету і завдання, визначено вимоги до осіб, які
можуть розпочати навчання за програмою, вимоги до обов’язкових результатів
навчання здобувачів освіти, формування дослідницьких компетентностей в
освітніх програмах СОНС, вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів
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у галузі спеціалізованої освіти наукового спрямування відповідно до етапів
дослідницької, конструкторської, винахідницької діяльності, опис та
рекомендовані інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Розроблення спеціалізованих освітніх програм наукового спрямування
передбачають інтеграцію формальної та неформальної освіти й відповідну
взаємодію між педагогами, фахівцями, науковцями різних напрямів,
представниками адміністрації закладів формальної та неформальної освіти,
державних і приватних структур, які зацікавлені у фаховій підтримці
спеціалізованої наукової освіти. Спеціалізована освітня програма передбачає
міждисциплінарну інтеграцію (синтез знань широкого кола наук і мистецтв) на
основі компетентнісного підходу, максимальну орієнтацію на творчий
початок у дослідницькій діяльності, отримання учнями власного досвіду
соціальної активності, практичної реалізації соціально-значущих проектів;
професійну спрямованість (відтворення елементів реальної професійної
діяльності, формування навичок для кар’єри ХХІ ст.), практико
орієнтованість (обираються для досліджень практичні проблеми з життя,
долучаються артефакти, мистецькі твори, експонати, зразки, робочі моделі,
пристрої тощо); міждисциплінарний зміст, що розбудовується на основі
соціально значимих наскрізних змістових ліній (екологічна безпека та сталий
розвиток, зміна клімату та її екологічні, соціальні й економічні наслідки,
громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, підприємливість і фінансова
грамотність тощо).
Обґрунтовано
критерії
відбору
учасників
освітньої
програми
спеціалізованої освіти наукового спрямування для обдарованих учнів гімназій
та ліцеїв в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти. Критерії
визначаються відповідно до основної мети та завдань освітньої програми.
Універсальними критеріями відбору учасників освітніх програм є: рівень
інтелектуальних здібностей здобувачів освіти; рівень академічних здібностей
(рівень загальних академічних здібностей; рівень знань з окремих дисциплін,
рівень володіння іноземною мовою; рівень володіння спеціальними
здібностями); рівень володіння дослідницькими компетентностями; рівень
мотивації до освоєння компетентностей; попередній досвід участі в
аналогічних програмах або конкурсах.
Діагностичний інструментарій відповідно визначених критеріїв та
показників відбору для участі в освітніх програмах закладів, які надають
спеціалізовану освіту наукового спрямування підбирається враховуючи вікову
категорію учнів, кваліфікацію персоналу який проводитиме діагностику
потенційних учасників освітньої програми, технічні можливості для
проведення діагностичних заходів, можливості використання та інтерпретації
діагностичних методик, часові рамки, за які має бути здійснена діагностика та
інші чинники, передбачені конкретною освітньою програмою спеціалізованої
освіти наукового спрямування.
Розроблено супровідні дидактичні матеріали для реалізації освітніх програм
для обдарованих учнів що викладені в навчальному посібнику «Стратегії
дослідницького пошуку» та робочому зошиті «Основи наукових досліджень».
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10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового
дослідження:
Виконавцями прикладного дослідження підготовлено продукцію:
Рукописи:
− Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти
наукового спрямування – 2,0 авт.арк
− Робочий зошит «Основи наукових досліджень» – 2,0 авт. арк.
− Навчальний посібник «Стратегії дослідницького пошуку» – 6,0 авт. арк.
Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми обсягом 4,5 авт. арк.
11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження:
НЦ «Мала академія наук України», регіональні відділення МАН; школа ІІІІ ступенів № 70 м. Києва, ДНЗ «Дитяча інженерна академія».
12. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів.
Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу підтримки
обдарованості (протокол № 8 від 25 листопада 2020 р.) та засіданні вченої ради
Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол №12 від 23 грудня 2020
р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома;
вважати, що запланований на 2020 р. обсяг робіт за темою «Теоретикометодичні засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих
учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового
спрямування» виконано. Рекомендувати наукову продукцію до друку.
Одне наукове дослідження розпочато у 2020 році.
1. Тема наукового дослідження: Методичні засади інноваційних практик
наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук
України»
Номер державної реєстрації: 0120U100087
2.Назва етапу наукового дослідження: аналітичний
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.napn@ukr.net; Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк
Державна казначейська служба України, м.Київ, ЄДРПОУ 35392834
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4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців (за наявності таких): немає
5. Науковий керівник дослідження: Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат
психологічних наук, завідувач відділу проектування розвитку обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України.
6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані):
штатних працівників (всього) – 6, у т.ч. кандидатів наук – 3 чол.;
сумісників (всього)– 7 чол., у т.ч. докторів наук, професорів, старших наукових
співробітників – 5 чол.
7. Терміни виконання наукового дослідження (початок - кінець):
січень 2020 р. – грудень 2022 р.
8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн.):
у звітному році – 2414297,59 грн.
9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним завданням
Встановлено, що західний досвід нараховує великий об’єм методичних
напрацювань у сфері наукової освіти, які невідомі широкому загалу
педагогічних працівників України.
Виявлено ключовий підхід наукової освіти – «Навчання на основі
запиту», який ґрунтується на ідеї, що люди можуть ефективно вчитися,
досліджуючи реальні ситуації та сценарії, а також через соціальний досвід,
вирішуючи нагальні проблеми тощо. Підхід «Навчання на основі запиту»
дозволяє використовувати опитування, проєкт, навчальні ігри, вирішення
реальних практичних проблем тощо. У нашому дослідженні ми ввели робочу
назву «допитливе навчання».
Досліджено ключові аспекти STEM і STEAM освіти, як
міждисциплінарного напряму розвитку наукової освіти. Проаналізовано
причини переосмислення філософії STEM та оновлення цього напряму через
впровадження моделі STEАM-освіти.
Встановлено, що в українських реаліях стрімко розвиваються такі
потужні навчальні напрями наукової освіти як STEM-освіта та спеціалізована
освіта наукового спрямування (І. Волощук, Н. Поліхун, І. Чернецький, К.
Постова). Проте, велика частина сучасних світових теорій та практик наукової
освіти не вивчена українськими вченими, а відтак і не впроваджена у
вітчизняну освіту.
42

Виявлено, що між розумінням дефініції «наукова освіта» в іноземному та
вітчизняному освітньому дискурсі є досить суттєва різниця. Українські
освітяни майже не користуються цим терміном, а їхня інтерпретація дефініції
полягає в розумінні наукової освіти як професійної підготовки науковців або ж
у синонімічному сприйнятті до терміну «навчання» (тобто, вивчення наук).
Зрідка наукова освіта сприймається як допитливе навчання. І лише поодинокі
вітчизняні джерела містять посилання на конструктивістську філософію
пізнання (Представники: Ж. Піаже, Дж. Бруннер, Дж. Дьюї, Дж. Келлі та ін.) як
методологічну основу наукової освіти (М. Гальченко, С. Бабійчук), а між тим,
саме ця стержнева її характеристика, а навіть не використання дослідницького
методу, на нашу думку, відрізняє наукову освіту від традиційної, хоча
дослідження є дуже значною її ознакою. Відтак, твердження про існування
наукової освіти ще за радянських часів, за нашим переконанням, є
перебільшенням, і вітчизняна традиція містить лише елементи наукової освіти.
У той же час, основний концепт наукової освіти, що конструюється довкола
дитячої допитливості і творчого пошуку, а не на трансляції готових знань, ще й
нині не до кінця осмислений і реалізований вітчизняним педагогам.
Окреслено сутнісні характеристики практик наукової освіти:
конструктивістська філософія як методологічна основа наукової освіти;
розвиток їх як у напряму міждисциплінарності змісту і діяльності, так і у
напряму вирішення глобальних проблем людства; представлення такими
сучасними підходами, як навчання на основі запиту, вирішення проблем,
контексту, доказів, процесу, активності, через розмову, письмо та читання,
винахідницьке тощо; використання евристичних, дослідницьких, інженерних,
проєктних методів.
Розроблено тезаурус з теми дослідження, в якому зібрано близько 100
термінів з наукової освіти, що узагальнюють світовий досвід і передові підходи
в теоретичному осмисленні категорій, дотичних до теми, й інноваційному
практичному впровадженні методик та практик, які сприяють поширенню
наукового підходу в освітніх процесах і окреслюють перспективи розвитку
суспільства.
Проведено моніторинг педагогічних інновацій Малої академії наук
України. Визначено інноваційні методики наукової освіти, які, на нашу думку,
доцільно науково вивчити та широко впровадити у діяльність Малої академії
наук України та закладів загальної середньої освіти.
Сформовано перелік параметрів для вимірювання ефективності освітніх
практик наукової освіти МАНУ. Ґрунтуючись на методології теорії кваліметрії,
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системного аналізу нечіткої математики та теорії прийняття рішень,
сформована єдина лінгвістична шкала ступеня прийнятності усього спектру
оцінок інноваційних практик наукової освіти: дуже високий – високий –
середній (як у більшості випадків, якій зазвичай не дорівнює медіані) – низький
– дуже низький. Враховуючи очевидність ранжування перелічених критеріїв
оцінки, математичним методом розстановки пріоритетів здійснено їх
дефазифікацію шляхом надання відповідних зважених коефіцієнтів значущості,
над якими можна робити будь-які математичні перетворення. Побудовано
номограму проведення фазифікації кількісних оцінок.
Обґрунтовано мультиплікативний підхід до отримання інтегративної
(цілісної) оцінки окремої інноваційної практики, що агрегує усі прийняті
показники їх оцінювання, якій і лише якій притаманна системна властивість
емерджентності. На відміну від адитивного підходу мультиплікативний дає
більш обережні, а отже і надійні оцінки, а також сприяє запобіганню помилок ІІІ роду.
10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового
дослідження
Виконавцями прикладного дослідження підготовлено та надруковано
статті в межах наукової теми обсягом– 11,85 авт. арк.
11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження
Результати ІІ етапу дослідження було висвітлено та оприлюднено серед
цільової групи користувачів у форматі конференцій, семінарів тощо, шляхом
виступів, публікацій у фахових наукових виданнях та матеріалах конференцій,
зокрема:
- Круглий стіл «Наукова освіта: світовий та вітчизняний виміри»,
18.02.2020 р.;
- ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Актуальні
аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»
(НАУ, м. Кропивницький,16.04.2020 р.);
- ІІІ
Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ» у співпраці з МОН
України (Університет Григорія Сковороди, м. Переяслав, 28-29.04.2020 р.);
- Онлайн тренінги «Підвищення мотивації до навчання засобами
наукової освіти. Міжнародний досвід», 07-08.05.2020 р.;
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- Х Міжнародна науково-практична конференція «Україна очима
молодих» (26-27 травня 2020 р., МАНУ, м. Київ – м. Львів, онлайн-режим).
- Онлайн семінар «Інноваційні освітні підходи» на Дванадцятій
міжнародній виставці «Інноватика у сучасній освіті», 13.10.2020 р.;
- Науково-практичний онлайн семінар «Наукова освіта: від теорії до
практики» (до Всесвітнього дня науки), 12.11.2020 р.;
- Науково-практичний онлайн семінар «Інноваційні практики наукової
освіти», 26.11.2020 р.;
- Онлайн-вебінар для директорів та заступників директорів закладів
загальної середньої освіти м. Києва в рамках програми підвищення кваліфікації
за темою: «Від STEM до STEAM-освіти: ключові концепти і зарубіжний
досвід», 03.12.2020 р.;
- Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти
– скарб нації», 08–11 грудня 2020 р.

12. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів.
Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу проектування
розвитку обдарованості (протокол № 6 від 30 листопада 2020 р.),
засіданні вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол
№12 від 23 грудня 2020р.).
За результатами розгляду прийнято рішення: звіт схвалити та взяти до
відома; вважати, що запланований на рік обсяг робіт за темою «Методичні
засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру
ЮНЕСКО «Мала академія наук України» виконано.
ІІ.4. Публікації.
Загальна кількість праць, підготовлених
надруковано – 147.
Наукова продукція:
підготовлено – 5, надруковано – 4, з них:
− монографії:
підготовлено – 1, надруковано – 1,
− науково-аналітична доповідь:
підготовлено – 1, надруковано – 0,
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за

звітний

період –147,

− матеріали конференцій:
підготовлено – 3, надруковано – 3.
Навчальна продукція:
підготовлено – 3, надруковано – 0, з них:
− проєкт освітньої програми:
підготовлено – 1, надруковано – 0;
− робочий зошит:
підготовлено – 1, надруковано – 0;
− посібник для учнів:
підготовлено – 1, надруковано – 0.
Виробничо-практична продукція:
підготовлено – 4, надруковано – 1, з них:
− методичний посібник:
підготовлено – 1, надруковано – 0;
− методичні рекомендації:
підготовлено – 3, надруковано – 1.
Статті:
підготовлено –135, надруковано – 135, з них:
− у наукових фахових виданнях:
підготовлено – 37, надруковано – 37;
− у міжнародних виданнях:
підготовлено – 16, надруковано – 16;
− у виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection:
підготовлено – 11, надруковано – 11;
− у виданнях, що індексуються в інших наукометричних базах даних:
підготовлено – 40, надруковано – 40.
ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень та/або діяльності
установи.
Визначено методологічні принципи формування творчої особистості в
контексті розвитку сучасного «суспільства знань».
Розроблено рекомендації щодо методів формування та розвитку
обдарованої особистості.
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Підготовлено монографію, у якій розкрито проблеми творчої особистості
в умовах інформаційно-цифрової реальності, у якій послаблюється дія
раціональних детермінант, а традиційні природні та соціальні об’єкти
заміщаються віртуальними.
Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми :
колективна монографія / авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р.
Борінштейн, М. С. Гальченко, М. В. Ліпін, Д. В. Погрібна, Н. В. Савчук, О. А.
Федорчук. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 320 с.
(ttps://lib.iitta.gov.ua/723034/).
Здійснено

системно-статистичний

аналіз

результатів

академічно

обдарованих учнів, що взяли участь у дослідженні PISA-2018. Створено
рекомендації щодо підвищення якості шкільної освіти в Україні і освіти
обдарованих учнів.
Розроблено

та

апробовано

профорієнтаційно-діагностичну

тестову

систему «Інтереси та здібності», яка спрямована на двостороннє дослідження
особистості: мотиваційної структури та структури задатків і здібностей, що
дозволяє здійснювати математично обґрунтоване прогнозування навчальної та
професійної успішності особистості в різних сферах діяльності.
Апробовано

модифіковану

методику

діагностики

креативності

Ф. Вільямса, сформовано каталог відповідей, розроблено тестові нормативи.
Підготовано

методичні рекомендації

психологам та педагогічним

працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо
психодіагностики креативності у профорієнтаційній роботі –

Діагностика

самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею :
методичні рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська.
– Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 36 с.
(http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723037).
Розроблено модель освітніх програм спеціалізованої освіти наукового
спрямування для обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в умовах інтеграції
формальної та неформальної освіти. Створено «Проєкт освітньої програми для
закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування».
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Визначено критерії відбору учасників освітньої програми спеціалізованої
освіти наукового спрямування для обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в
умовах інтеграції формальної та неформальної освіти.
Реалізовано пілотний проект – STEAM-урок в музеї за участі Інституту
обдарованої дитини НАПН України, Національного центру МАН, Музею
світового мистецтва Богдана та Варвари Ханенків, експериментального
навчального закладу.
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ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Технічними завданнями, перспективним і тематичним планами наукових
досліджень у 2020 році передбачена експериментальна робота з одного
прикладного наукового дослідження. Ця робота виконувалася відповідно до
ІІ етапу наукового дослідження, основними завданнями якого було: створення
та апробація опитувальника самовизначення щодо майбутньої професії
обдарованих учнів ліцею; апробація модифікованих тестів Ф. Вільямса;
організація та проведення емпіричного дослідження, експериментальна
перевірка

моделі

самовизначення

діагностики

щодо

когнітивних

майбутньої

професії

та

особистісних

обдарованих

чинників

учнів

ліцею;

статистична обробка та первинний аналіз результатів.
Експеримент здійснювався на рівні підвідомчої установи (за рішенням
вченої ради Інституту). Загалом експериментальною діяльністю охоплено 6
установ (Національний центр «Мала Академія наук України; Технічний ліцей
м. Києва; Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 201 м. Києва;
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням
природничих наук; Мала академія наук України; Навчально-науковий
гуманітарний інститут ТНУ ім. В. І. Вернадського; ПВНЗ «Український
гуманітарний інститут»).
Тема

експериментальної

роботи:

«Теоретико-методичні

засади

діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо
майбутньої професії обдарованих учнів ліцею».
Науковий керівник експерименту: Мельник Марина Юріївна, кандидат
педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту
обдарованої дитини НАПН України.
Мета експерименту: виявлення особливостей самовизначення щодо
майбутньої професії учнів ліцею із різними видами обдарованості (академічна,
творча, інтелектуальна) та розробка теоретико-методичних засад діагностики
когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої
професії учнів ліцею залежно від виду обдарованості.
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Терміни проведення експерименту:
березень 2020 року – грудень 2020 року.
Рівень експерименту: Експеримент підвідомчої установи (за рішенням
вченої ради установи). Рішення вченої ради Інституту обдарованої дитини
НАПН України № 2 від 6.02.2019 р.
Результати

експерименту,

отримані

впродовж

звітного

року

відповідно до етапу експерименту.
Висновки про виявлені проблеми. За результатами математичного аналізу
даних експериментального дослідження виявлено п’ять незалежних груп
інтересів

та

схильностей

(профілів

навчально-професійних

інтересів)

обдарованих учнів ліцею: економічно-правовий (менеджмент, економіка,
юриспруденція); гуманітарний (філологія, мистецтво, історія, літературна
творчість); природничий (біологія, хімія, медицина, географія, ризик/спорт);
інженерно-технологічний (фізика, математика, інформатика, техніка, при
запереченні інтересу до права і літературної творчості); соціально-педагогічний
(педагогіка, сервіс, при запереченні інтересу до науки). Встановлено
інтелектуальне забезпечення (когнітивні кореляти) кожного із зазначених
профілів.
Здійснено аналіз відмінностей в отриманих результатах між контрольною
та експериментальною групами, а також між хлопцями та дівчатами. З’ясовано,
що інтереси обдарованих учнів ліцею, у порівнянні з учасниками контрольної
групи, виражені яскравіше, що свідчить на користь їх більшої готовності до
самореалізації. Емпірично підтверджено, що показники IQ учнів, які
орієнтуються на дисципліни і види діяльності інженерно-технологічного
профілю, значно перевершують аналогічні результати учнів, що надають
перевагу дисциплінам інших профілів навчально-професійних інтересів.
З’ясовано, що показники IQ хлопців значно перевершують аналогічні
результати дівчат за результатами дослідження математичного та просторового
інтелекту. Встановлено, що інтерес до науки підтверджується вище середнього
рівнем інтелекту за показниками вербального, математичного, загального IQ
незалежно від статі.
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Шляхи

їх

вирішення

засобом

інновацій.

Здійснено

апробацію

модифікованих тестів Ф. Вільямса (оброблено 1247 протоколів; сформовано
каталог частот відповідей та каталог-архів типових та оригінальних відповідей;
розроблено нові тестові нормативи). Розроблено алгоритми розрахунку рівня
потенційної успішності та готовності до навчання відповідно до профілів
навчально-професійних

інтересів,

що

включають

суб’єктивний

фактор

(інтереси та схильності) та об’єктивний (комплементарні та некомплементарні
здібності). Визначено типові особливості обдарованих учнів ліцею, які
впливають

на

самовизначення

щодо

майбутньої

професії

та

мають

враховуватися у діагностичній роботі. Розроблено практичні рекомендації
психологам та педагогічним працівникам закладів загальної середньої та
позашкільної освіти щодо діагностики самовизначення у майбутній професії
обдарованих учнів ліцею.
Зміни після запропонованих нововведень. Отримані результати покладені в
основу тестового діагностичного комплексу, до якого включені оригінальний
тест-опитувальник самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих
учнів ліцею та україномовна версія ТСІ Р. Амтхауера (бланковий варіант);
розроблено тестові норми для хлопців та дівчат тринадцяти, чотирнадцяти,
п’ятнадцяти, шістнадцяти та сімнадцяти років. Комплекс спрямований на
вимірювання

інтересів,

схильностей

та

уподобань

учнів,

їх

творчої

вмотивованості, а також містить завдання, орієнтовані на вивчення дев’яти
видів здібностей. Створений тестовий комплекс є складовою системи
психолого-педагогічної підтримки й розвитку обдарованості та фактором
своєчасного

й

успішного

самовизначення

щодо

майбутньої

професії

обдарованих учнів ліцею, оскільки забезпечує працівників закладів освіти
необхідною інформацією для побудови індивідуальних траєкторій розвитку
обдарованої особистості. Це сприятиме покращенню психолого-педагогічного
супроводу розвитку обдарованої особистості, підвищенню рівня науковометодичного забезпечення педагогічних працівників освітніх закладів, що
працюють з обдарованими дітьми та молоддю.
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IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
IV.1. Кількість

упроваджених

результатів

наукових

досліджень,

отриманих упродовж звітного та року, що передує звітному, за видами
продукції:
– наукова – 4;
– виробничо-практична – 1;
-розпочато досліджень за результатами завершених наукових досліджень –
1.
IV.2. Загальна характеристика про використання наукових результатів
під час підготовки:
Результати наукових досліджень використано під час підготовки:
− Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (затверджено МОН
України, наказ від 16 жовтня 2019 р. №1303;
− Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат (затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. №438;
− Закону України «Закон щодо протидії боулінгу» №2657-VII;
− проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
− Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 р. на
тему «Молодь на ринку праці: навички ХХІ століття на побудови кар’єри»;
− рекомендацій Всеукраїнських конференцій, проведених Інститутом у 2019
році;
− розпочатих наукових досліджень у 2019 році «Теоретико-методичні засади
діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо
майбутньої професії обдарованих учнів ліцею», «Науково-методичне
забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах
інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти».
IV.3. Узагальнена інформація про впровадження результатів наукових
досліджень (друковані видання):
➢ кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень,
зокрема: закладів вищої освіти – 31,
закладів загальної середньої освіти –4,
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закладів післядипломної педагогічної освіти – 6,
закладів позашкільної освіти – 1,
установ, підприємств, організацій – 19, у тому числі підвідомчих установ
НАПН України – 6.
Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень:
− психологи, педагоги, соціальні педагоги закладів загальної середньої та
позашкільної освіти України, які працюють з обдарованими дітьми;
− психологи та педагоги, які проводять з діагностику видів обдарованості дітей
та молоді.
IV.4. Узагальнена інформація про впровадження результатів наукових
досліджень (електронні видання):
− кількість розміщених у репозитарію Електронної бібліотеки НАПН України
результатів наукових досліджень та розробок – 25;
− кількість завантажень результатів наукових досліджень та розробок
упродовж звітного та року, що передує звітному з Електронної бібліотеки
НАПН України, збільшилась на 1507 скачувань, у середньому 162
скачування однієї одиниці продукції;
− кількість завантажень 18-ти результатів наукових досліджень та розробок з
електронної бібліотеки Інституту – 950, у середньому 53 скачування.
IV.5. Приклад успішної історії впровадження результатів наукових
досліджень та розробок.
Для

діагностики

особистісних

чинників

розвитку

інтелектуальної

обдарованості учнів у межах наукових досліджень «Науково-методичні засади
психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної
обдарованості старшокласників» (термін виконання: січень 2016 р. – грудень
2018 р.); «Науково-методичне забезпечення проектування і створення засобів
інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування видів обдарованості
дітей та молоді» (термін виконання: січень 2016 р. – грудень 2018 р.) розроблено
та впроваджено онлайн ресурс https://tests.pythonanywhere.com/. Апробовано його
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на базі експериментальних навчальних закладів: Малої академії наук України,
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 результати тестування.
Ресурс наповнено таким інструментарієм:
− Тест інтелекту Кеттела;
− Тест інтелекту р. Амтхауера
− Тест професійної мотивації;
− Модифікація тесту креативності;
− Тест «Карта інтересів»;
− Опитувальник ОФО;
− Опитувальник «Призначення у соціумі».
Онлайн ресурс доповнюється новими методиками, які наукові працівники
Інституту, використовують у наукових дослідженнях.
Розроблений постійно діючий Інтернет-ресурс здійснює інформаційнометодичну допомогу педагогам і психологам закладів загальної середньої
освіти у роботі з обдарованими старшокласниками.
Результати моніторингу впроваджень розглядаються на засіданнях вченої
ради та на звітній конференції Інституту обдарованої дитини НАПН України.
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V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Інститут обдарованої дитини НАПН України є засновником збірника
наукових праць
співзасновником

«Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» та
науково-методичних

журналів

«Освіта

та

розвиток

обдарованої особистості» і «Мистецтво та освіта». У 2020 році всі видання
Інституту ввійшли до категорії Б Переліку наукових фахових видань України.
Журнали:
Спільно

з

Національною

академією

педагогічних

наук

України,

Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України видано науковометодичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості» № 1, № 2, №
3, № 4.
Освіта та розвиток обдарованої особистості / [Голов. ред. В.В.
Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – № 1
(76) І квартал. – 96 с.
– Освіта та розвиток обдарованої особистості / [Голов. ред. В.В.
Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – № 2
(77) ІІ квартал. – 110 с.
– Освіта та розвиток обдарованої особистості / [Голов. ред. В.В.
Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – №
3(78) ІІІ квартал. – 124 с.
– Освіта та розвиток обдарованої особистості / [Голов. ред. В.В.
Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – №
4(79) ІV квартал. – 118 с.
(Періодичність

–

4

журнали

на

рік

(щоквартально).

Тираж

300 примірників. Усі номери надруковано. Загальний обсяг – 40,00 друк. арк.).
Видання «Освіта та розвиток обдарованої особистості» входить до
категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (затверджено
наказом МОН України від 02.07.2020 № 886, додаток 4).
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Журнал включено до міжнародних наукометричних баз даних Google
Sсholar; Бібліометрика української науки; Index Copernicus International;
Research Bib; POL-Index; Ulrichsweb; World Catalogue of Scientific Journals;
ERIHPlus. ISSN 2309-3935, DOI 10.32405/2309-3935, видається українською та
англійською мовами.
Спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України видано науковометодичний журнал «Мистецтво та освіта» – № 1, № 2, № 3, № 4 (спільно).
–Мистецтво та освіта: наук.-метод. журнал / [Ред. рада: І. Д. Бех, М. С.
Гальченко, В. В. Камишин, О. В. Сухомлинська; ред. колегія: Ж. Н.
Шайгозова, В. В. Рагозіна та ін.]. – К.: «Педагогічна думка», 2020. – № 1 (95). –
64 с.
– Гальченко, В. В Камишин, О. В. Сухомлинська; ред. колегія: Ж. Н.
Шайгозова, В. В. Рагозіна та ін.]. – К.: «Педагогічна думка», 2020. – № 2 (96). –
64 с.
–Мистецтво та освіта: наук.-метод. журнал / [Ред. рада: І. Д. Бех, М. С.
Гальченко, В. В. Камишин, О. В. Сухомлинська; ред. колегія: Ж. Н.
Шайгозова, В. В. Рагозіна]. – К.: «Педагогічна думка», 2020. – № 3 (97). – 64 с.
–Мистецтво та освіта: наук.-метод. журнал / [Ред. рада: І. Д. Бех, М. С.
Гальченко, В. В. Камишин, О. В. Сухомлинська; ред. колегія: Ж. Н.
Шайгозова, В. В. Рагозіна та ін.]. – К.: «Педагогічна думка», 2020. – № 4 (98). –
64 с.
(Періодичність – 4 журнали на рік. Тираж 350 примірників. Всі номери
надруковано. Загальний обсяг – 28,56 др. арк.)
Журнал включено до переліку вітчизняних наукових фахових видань (Наказ
МОН України від 02.07.2020 р., № 886); галузь науки – педагогічна;
011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
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014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Журнал включено до міжнародних науко-метричних баз даних Index Copernicus
International, 2016; Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.), 2018;
ERIH PLUS, 2020; має ISSN, видається трьома мовами (українською,
англійською, російською).
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Збірник наукових праць:
Інститутом обдарованої дитини НАПН України видано збірник наукових
праць – № 1, № 2.
–Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи / [Голов. ред. В.В.
Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. –
№ 1(24). – 146 с.
– Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи / [Голов. ред. В.В.
Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. –
№ 2(25). – 140 с.
(Періодичність – 2 збірника на рік. Тираж 300 примірників. Усі номери
надруковано. Загальний обсяг – 20,00 друк. арк.).
Видання «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» входить до
категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (затверджено
наказом МОН України від 02.07.2020 № 886 (Серія "Педагогіка") і від
26.11.2020 № 1471 (Серія "Філософія").
Видання включено до міжнародних наукометричних баз даних Google
Sсholar; Бібліометрика української науки; Index Copernicus International;
Ulrichsweb; Research Bib; POL-Index; World Catalogue of Scientific Journals,
ERIHPlus. ISSN 2413-4139, DOI 10.32405/2309-3935; видається двома мовами
(українською, англійською).
До переліку фахових видань України включено науково-методичні
журнали, збірник:
–«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
від 02.07.2020 № 886, додаток 4, серія «Педагогіка»;
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–«Мистецтво та освіта» (Інститут проблем виховання НАПН України,
Інститут обдарованої дитини НАПН України. Наказ МОН України р. № 886 від
02.07.2020 р.);
–«Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» (Інститут обдарованої
дитини НАПН України. Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886 (Серія
"Педагогіка") і Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471 (Серія "Філософія").
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VI. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
VI.1. Інформація про проведення масових науково-практичних заходів,
включених до Плану роботи НАПН України.
У 2020 році Інститутом було проведено 12 масових науковопрактичних заходів за Планом роботи НАПН України, серед яких:
•

міжнародних конференцій – 1;

•

всеукраїнських конференцій – 2;

•

науково-практичних семінарів – 6;

•

круглих столів – 1;

•

всеукраїнських конкурсів – 2.
Статистику організованих та проведених ІОД НАПН України науковопрактичних масових заходів наведено у Таблиці VІ.1.

− Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти –
скарб нації»
8–11 грудня 2019 року, в режимі онлайн на платформі Zoom meeting, за
посиланням: https://zoom.us/j/96708819072
139 учасників конференції виступили з доповідями (в тому числі
27 учасників – на пленарному засіданні та 112 – на секційних засіданнях).
Загалом у роботі конференції взяло участь 418 учасників з усіх регіонів
України: серед них: наукові працівники Інституту обдарованої дитини
НАПН України, установ НАПН України та МОН України; Національного
центру

«Мала

територіальних

академія
відділень;

наук

України»,

представники

зокрема
обласних

регіональних
інститутів

післядипломної педагогічної освіти; керівники та методисти обласних,
районних і міських відділів освіти; керівники та заступники керівників,
учителі, психологи, соціальні педагоги, класні керівники, керівники гуртків
закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів як
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державної, так і недержавної форм власності; працівники дошкільних
навчальних закладів і центрів раннього розвитку дитини; студенти та
аспіранти ЗВО. Закордонні учасники представляли Міжнародну Академію
Конкорд (Франція), Академію педагогічних наук Казахстану, ЦентральноАзіатську Асоціацію Міжнародної академії наук екології і безпеки
життєдіяльності КГУ «Валеологічна спеціалізована школа-комплекс для
обдарованих
Московського

дітей»

управління

міського

освіти

педагогічного

Східно-Казахської
університету,

області,

Саратовський

державний університет імені Н. Г. Чернишевського, КГУ «Средня школа № 4
імені Сагадата Нурмагамбетова» акімата міста Усть-Каменогорська.
Основні питання, які обговорювалися:
•

Сучасні наукові тенденції дослідження проблем обдарованості;

•

Інноваційні проєкти, програми і технології розвитку й освіти обдарованих
дітей і молоді;

•

Наукова освіта: теорія, практика, інновації;

•

Діагностика,

прогнозування

та

проєктування

розвитку

обдарованої

особистості;
•

Технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку;

•

Підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та молоддю;

•

Психолого-педагогічний супровід і підтримка в умовах дистанційного
навчання, під час пандемії COVID-19.
Результативність заходу:
Видано

програму

роботи

конференції

та

збірник

матеріалів

(Обдаровані діти – скарб нації: матеріали Міжнародної науково-практичної
онлайн-конференції (м. Київ, 8–11 грудня 2020 року) – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2020 – 434 с.) у якому розміщено 94
публікації наукового і практичного досвіду учасників конференції,
підготовлено наукові статті до щомісячного науково-методичного журналу
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«Освіта та розвиток обдарованої особистості» № 4 (79) за 2020 рік
http://otr.iod.gov.ua/ index.php/ 2020-rik.
Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено
ключові доповіді: «Освітні програми наукової освіти для обдарованих
дітей», «Особистісні та когнітивні чинники професійного самовизначення
обдарованих старшокласників», «Філософія для дітей як методика розвитку
творчого та критичного мислення», «Післядипломна дизайн-освіта –
вчителям-інноваторам», «Cтан реалізації наукової освіти та інноваційного
розвитку в діяльності Малої академії наук України», «“Я”-ідентичність і
розвиток професійного самовизначення», «Реалізація методу «критерійний
калейдоскоп» у роботі з обдарованою молоддю», «Самоактуалізація
обдарованої

особистості:

методолого-технологічний

аспект»,

«Моніторингові дослідження у шкільній освіті: світовий та вітчизняний
досвід (на прикладі PISA–2018)», «Веб-проєкти як форма реалізації
освітньої роботи в умовах закладу позашкільної освіти», «Категорія Arts у
системі STEAM освіти: ключові аспекти на прикладі ініціатив уряду США»,
«Проблемы готовности учителя к развитию одарённости в дистанте»,
«Критерії відбору учасників освітньої програми наукового спрямування»,
«Интересы и способности: точки пересечений», «Психологічні особливості
формування професійно-ціннісних орієнтацій обдарованих підлітків у
творчій

діяльності»,

«Психологічний

супровід

дитини

в

умовах

дистанційної освіти», «Робота з творчо обдарованою молоддю в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини», «Алгоритм роботи з
обдарованими

учнями

в

ДНЗ

«Сумське

ВПУ

будівництва

та

автотранспорту» (з досвіду роботи)», «Проєктування змісту освітнього
процесу засобами інтернет технологій», «Елементарна геометрія для
майбутніх геніїв», «Навчальна настільна гра як інноваційний методичний
інструмент роботи з обдарованими дітьми», «ФІДБЕК–технологія як
сучасний засіб співпраці вчителя-логопеда та батьків», «Дистанційне
позашкілля: психологічні аспекти крізь призму сприйняття окремих
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категорій учасників навчально-виховного процесу», «Основи профілактики
залежності

обдарованих

підлітків

від

віртуального

середовища»,

«Особливості використання інноваційних форм позаурочної роботи з
обдарованими учнями у закладі професійної (професійно-технічної) освіти в
умовах дистанційного навчання», «Хмарні технології», «Про деякі
проблеми організації роботи вчителів ЗНЗ під час дистанційного навчання
школярів».
Організовано онлайн роботу шести секцій:
1. «Сучасні наукові концепції і підходи до вивчення проблеми обдарованості
особистості», керівник секції – Гальченко Максим Сергійович, доктор
філософських наук, директор інституту обдарованої дитини НАПН України;
2. «Інноваційні програми, технології та методики діагностики, проєктування,
моделювання розвитку та освіти обдарованих дітей і молоді», керівник секції –
Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу
діагностики обдарованості інституту обдарованої дитини НАПН України;
3. «Сучасні рішення проблем розвитку обдарованої особистості», керівник
секції – Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук,
завідувач

відділу

проєктування

розвитку

обдарованості

інституту

обдарованої дитини НАПН України;
4. «Психолого-педагогічний супровід та підтримка обдарованих учнів»,
керівник секції – Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості
інституту обдарованої дитини НАПН України;
5. «Технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку»,
керівник секції – Аніщенко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук,
доцент, старший науковий співробітник відділу діагностики обдарованості
інституту обдарованої дитини НАПН України;
6. «Підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та молоддю»,
керівник секції – Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних
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наук, заступник директора з наукової роботи інституту обдарованої дитини
НАПН України.
В практичній частині проведено: науково-практичний семінар
«Розвиток обдарованості ліцеїстів в проєктні діяльності закладу» (з досвіду
роботи ОЗ «Засульський ліцей»).
Два

вебінари:

«Навчання

на

основі

запиту

(INQUIRY-BASED

LEARNING) як ключовий підхід конструктивістської освіти» та «Від STEM
до STEAM: ключові аспекти і зарубіжний досвід на прикладі ініціатив
уряду США».
Проведено дев’ять майстер-класів:
1. «Створення освітньої програми закладу спеціалізованої освіти наукового
спрямування»;
2. «Типоведческий подход к диагностике и развитию креативности в
психолого-педагогической работе (в контексте типологии К. Г. Юнга –
Д. Кейрси)»;
3. «Мобільні додатки & змішане навчання: переваги та недоліки»;
4. «Інтегровані заняття у початковій школі» «веселка»;
5. «Професійна орієнтація: від вибору професії до проєктування життєвого
шляху»;
6. «Елементарна арифметика і елементарна геометрія»;
7. «Казкотворчість як технологія розвитку здібностей та обдарованості дітей
дошкільного віку»;
8. «Заняття з ліплення за сюжетом української народної казки “Колосок”»;
9. «Батьки–діти–вчителі».
Матеріали конференції розміщено на сайті Інституту за посиланням:
http://iod.gov.ua/news.php?readmore=348

та

порталі

«Острів

знань»

http://novyny.ostriv.in.ua/publication/code-7E317C4119BB9/list-8C72DA5726.
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− XІІ

Всеукраїнська

науково-практична

онлайн

конференція

«Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої
особистості»
20–21 травня 2020 року, в режимі онлайн на платформі pruffme, за
посиланням: https://pruffme.com/landing/u34026/tmp1586952186
134 учасники конференції виступили з доповідями (в тому числі
21 учасник – на пленарному засіданні та 113 – на секційних засіданнях).
Загалом

у

роботі

конференції

взяло

участь

457

учасників:

від

співорганізаторів – наукові працівники Інституту обдарованої дитини
НАПН України та Національного центру «Мала академія наук України» (в
тому числі і регіональних центрів), представники Департаменту освіти і
науки

Полтавської

післядипломної

ОДА

педагогічної

та

Полтавського
освіти

імені

обласного

інституту

М. В. Остроградського,

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
освітнього закладу «Засульський ліцей»; серед учасників конференції –
науковці інститутів Національної академії педагогічних наук України,
науково-педагогічні працівники інститутів (академій) післядипломної
педагогічної освіти, департаментів освіти і науки, методисти районних
(міських) відділів освіти; керівники (заступники) закладів загальної
середньої освіти; педагоги та психологи закладів загальної середньої освіти;
представники державних закладів вищої освіти України, аспіранти,
магістри, здобувачі, студенти; працівники навчальних і розвивальних
центрів; автори оригінальних навчальних і виховних методик з роботи з
обдарованими дітьми.
Основні питання, які обговорювалися:
•

проєктування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників
освітнього процесу;

•

психологічна діагностика обдарованості;

•

моніторинг інтелектуального розвитку обдарованої особистості;
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•

соціальна адаптація обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього
середовища;

•

педагогічна підтримка науково-дослідницької діяльності учнів;

•

формування креативного мислення учасників освітнього процесу засобами
інноваційних технологій;

•

підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в
системі післядипломної педагогічної освіти.
Результативність заходу:
Видано програму роботи конференції та збірник наукових праць
(Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої
особистості : матеріали XІI Всеукраїнської науково-практичної онлайн
конференції, (Київ, 20–21 трав. 2020 р.). – Київ : Інститут обдарованої
дитини НАПН України, 2020. – 382 с.) у якому опубліковано 95 статей та
тез доповідей учасників конференції.
Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено
ключові доповіді: «Особливості проєктування особистісного розвитку
персоналу

освітніх

організацій

в

умовах

післядипломної

освіти»,

«Особливості створення інформаційно-освітнього середовища в умовах
дистанційного навчання», «Акмеологія геніальності дитини та STEMосвіта», «Формування здоров’я дітей першого року навчання під впливом
соціально-педагогічних чинників освітнього середовища», «Моніторинг
особистісного розвитку обдарованої дитини в системі проєктного управління
освітнім процесом засобами інтернет-технологій», «Розвиток креативного
потенціалу студентів в умовах дистанційної освіти під час карантину»,
«Алгоритм діяльності психолога закладу освіти з розвитку обдарованої
особистості», «Спів-буттєвий підхід до розгляду рефлексивного потенціалу
вчителя», «Психологічна підготовка керівників та персоналу освітніх
організацій до впровадження коучингового підходу в роботі з обдарованими
учнями в умовах післядипломної освіти», «Особливості формування
обдарованої особистості учня», «Синдром саванта як "острів геніальності" в
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морі аутизму», «Розвиток емоційного інтелекту при вивченні інформатики»,
«Творче

самовираження

особистості

молодшого

школяра

засобами

інноваційних технологій в умовах модернізації позашкільної освіти»,
«Педагогічна

підтримка

обдарованих

учнів,

створення

сприятливого

освітнього середовища», «Трансформація тривоги, як ресурс для розвитку
творчої обдарованості», «Роль педагогічної підтримки в розвитку науководослідної діяльності обдарованих учнів», «Соціалізація особистості школяра в
умовах позашкілля», «Роль сім’ї у розвитку обдарованості дитини»,
«Підготовка вчителів інформатики до роботи з обдарованими дітьми в
Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти»,
«Проектно-дослідницька діяльність здобувачів як інноваційна освітня
технологія», «Організація роботи з дітьми з особливими потребами».
Організовано та забезпечено онлайн роботу п’яти секцій:
1. «Проєктування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників
освітнього процесу», керівник секції – Киричук Валерій Олександрович,
кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник
Інституту обдарованої дитини НАПН України, доцент кафедри психології
управління ДВНЗ «Університет менеджменту» НАПН України;
2. «Діагностика обдарованості та супровід обдарованої особистості», керівники
секції – Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач
відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН
України;
3. «Формування креативного мислення учасників освітнього процесу засобами
інноваційних технологій», керівник секції – Ковальова Оксана Анатоліївна,
кандидат психологічних наук, завідувач відділу проєктування розвитку
обдарованості інституту обдарованої дитини НАПН України;
4. «Педагогічна підтримка науково-дослідницької діяльності учнів», керівник
секції – Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості інституту
обдарованої дитини НАПН України;
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5. «Підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в
системі

післядипломної

педагогічної

освіти»,

керівник

секції

–

Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник
директора з наукової роботи інституту обдарованої дитини НАПН України.
В практичній частині заходу організовано та проведено семінар
«Корекція вад особистісного розвитку дітей шкільного віку: медичний,
психологічний, педагогічний аспект»; та майстер-клас «Планування роботи
ЗЗСО з використанням хмарного сервісу».
Матеріали конференції розміщено на сайті Інституту за посиланням:
http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=31

− Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Підтримка
та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому
просторі»
27 жовтня 2020 року, в режимі онлайн на платформі Zoom meeting, за
посиланням: https://us02web.zoom.us/j/89546463410
89 учасників конференції виступили з доповідями (в тому числі
11 учасників – на пленарному засіданні та 78 – на секційних засіданнях).
Загалом

у

роботі

конференції

взяло

участь

218

учасників:

від

співорганізаторів – наукові представники Інституту філософії імені
Г. С. Сковороди, КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді»,
Відділ освіти Ізмаїльської міської ради, Спеціалізована загальноосвітня
школа

№1

ім.

О. В. Суворова

І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл одеської
області та Національного центру «Мала академія наук України» (в тому
числі і регіональних центрів); серед учасників конференції – науковці
Національної академії наук України та галузевих академій; викладачі
закладів вищої освіти; керівники та представники обласних і районних
управлінь

освіти,

інститутів

післядипломної
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освіти;

представники

адміністрації, учителі, клас ні керівники, психологи, соціальні педагоги,
керівники гуртків закладів загальної середньої освіти та позашкільних
освітніх закладів; працівники дошкільних закладів освіти і центрів раннього
розвитку дитини; студенти та аспіранти ЗВО.
Основні питання, які обговорювалися:
•

Філософські виміри обдарованості в інформаційному суспільстві;

•

Історичні аспекти проблеми обдарованості в освіті;

•

Обдарованість як проблема вищої освіти;

•

Психологічний і педагогічний супровід обдарованих учнів.
Результативність заходу:
Видано програму роботи конференції та збірник наукових праць
(Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційноосвітньому просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції (Київ, 27 жовтня 2020 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини
НАПН України, 2020. – 342 с.) у якому опубліковано 68 статей та тез
доповідей учасників конференції.
Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено
ключові доповіді: «Ставлення до дитячої обдарованості в історії розвитку
вітчизняної освіти: приклад чи ілюзія?», «Когнітивна, креативна і моральна
обдарованість в методологічних координатах метаантропології та андрогінаналізу: від таланту до геніальності», «Загальнодержавна система виявлення
і підтримки обдарованості: від декларацій до реальних дій збереження й
примноження інтелектуального потенціалу України», «До історії вивчення
обдарованості учнів в українській психології другої половини ХХ ст.»,
«Університет світового класу – Alma Mater для заможних чи обдарованих
студентів», «Індивідуальна освітня траєкторія студента як чинник розвитку
його обдарованості», «Ціннісний досвід суб’єктів педагогічної дії в
сучасному інформаційно-освітньому просторі: конструктивність цілісного
підходу», «Епістемологічні основи візуального супроводу аудиторного
заняття», «Професійне мистецтво у вихованні креативності обдарованих
учнів», «Конкурси Малої академії наук України з філософії: не лише
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профорієнтація», «Психолого-педагогічні технології роботи з обдарованими
учнями: зарубіжний досвід»
Організовано та забезпечено онлайн роботу п’яти секцій:
1. «Філософські виміри обдарованості в інформаційному суспільстві», керівник
секції – Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор
Інституту обдарованої дитини НАПН України;
2. «Обдарованість як проблема вищої освіти», керівник секції – Ткаченко Лідія
Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
провідний

науковий

співробітник

відділу

інтелектуального

розвитку

обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України
3. «Психологічна підтримка обдарованої особистості», керівник секції –
Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач
відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту
обдарованої дитини НАПН України;
4. «Педагогічний супровід обдарованих учнів», керівник секції – Мельник
Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу діагностики
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України
Матеріали конференції розміщено на сайті Інституту за посиланням:
http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=31

та

порталі

«Острів

знань»

http://novyny.ostriv.in.ua/publication/code-7E2D1EA4DE3A5/list-8EC6E63B26.
− Науково-практичний он-лайн семінар «Адаптація обдарованих дітей
у дослідницькій діяльності МАН» семінар «Професійне самовизначення
обдарованої особистості: проблеми і перспективи»
14 травня 2020 р., в онлайн режимі на платформі Zoom
28 учасників семінару виступили з доповідями, 185 – взяли участь в
обговоренні, серед них: представники від співорганізаторів Інституту
обдарованої дитини НАПН України, Національного центру «Мала академія
наук України» та КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді»,
Відділ освіти Ізмаїльської міської ради, Спеціалізована загальноосвітня
школа № 1 ім. О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
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англійської мови м. Ізмаїл Одеської області; а також науково-педагогічні
працівники інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти,
департаментів освіти і науки, методисти районних (міських) відділів освіти;
керівники (заступники) закладів загальної середньої освіти; педагоги та
психологи закладів загальної середньої освіти.
Основні питання, які обговорювалися:
•

психологічна підтримка та супровід обдарованих дітей у дослідницьких
проєктах;

•

проблеми адаптації учителя до роботи з учнями – членами МАН;

•

створення освітнього середовища для учнів – членів МАН;

•

педагогічні аспекти адаптації учнів – членів МАН до дослідницької
діяльності.
Результативність заходу:
Обговорено основні доповіді семінару: «Психологічні та соціальні
труднощі в розвитку обдарованих школярів», «Соціально-психологічна
адаптація учнів під час дослідницької роботи у МАН», «Педагогічні
чинники адаптації обдарованих учнів в МАН», «Система роботи з
обдарованими дітьми по підготовці до дослідницької діяльності в МАН»,
«Адаптація вчителя – керівника науково-дослідницької роботи МАН:
професійна кваліфікація», «Управління адаптацією обдарованих учнівучасників МАН», «Створення освітнього середовища для учнів – членів
МАН», «Методика залучення обдарованих учнів у процес наукового
пошуку», «Співпраця учня й учителя (наукового керівника) у процесі
підготовки науково-дослідницької роботи», «Використання математичних
компетентностей

у

написанні

дослідницької

роботи

учня

МАН»,

«Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей: розвиток на вікових
етапах», «Акмеологія обдарованості та геніальності дитини і STEM-освіта»,
«Система та основні напрями підготовки учнів до олімпіад з математики»,
«Психологічна

підтримка

та

супровід
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учнів

закладів

професійної

(професійно-технічної) освіти у дослідницьких проєктах», «Формування
дистанційного освітнього середовища», «Популяризація філософської
освіти та заохочення молоді до творчого і раціонального критичного
мислення», «Формування підприємницької компетентності учнів – членів
Малої академії наук України», «Якість освіти: від «необхідного мінімуму
результатів» до конструктивістського підходу», «Психологічні аспекти вибору
учнем напрямку дослідницького проєкту», «Психологічний супровід дітей з
особливими освітніми потребами в навчальних закладах», «Педагогічні
аспекти адаптації учнів – членів МАН до дослідницької діяльності»,
«Дистанційне навчання обдарованих вихованців сучасного ПНЗ – психологопедагогічний супровід», «Психологічна профілактика стресу у дітей».
Обговорено та проаналізовано досвід роботи МАН, як платформи для
освітніх інновацій, на прикладі Київської Малої академії наук учнівської
молоді. Ознайомились з досягненнями обдарованих дітей в дослідницькій
діяльності МАН, на прикладі міста Ізмаїла. Про досвід та переваги навчання
в Малій академії наук заслухали від наймолодшої учасниці – Ковач Ольги,
вихованки секції педагогіки відділення філософії та суспільствознавства
Київської малої академії наук учнівської молоді, учениці 10 класу
Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 200 ім. Василя Стуса міста
Києва.
Видано програму роботи семінару. Матеріали заходу розміщено на
сайті Інституту за посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=30.

− Науково-практичний он-лайн семінар «Професійне самовизначення
обдарованої особистості: проблеми і перспективи»
26 травня 2020 р., в онлайн режимі на платформі Zoom
16 учасників семінару виступили з доповідями, 277 – взяли участь в
обговоренні, серед них: представники від співорганізаторів Інституту
обдарованої дитини НАПН України та Національного центру «Мала
академія

наук

України»;

науково-педагогічні
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працівники

інститутів

(академій) післядипломної педагогічної освіти, департаментів освіти і
науки,

методисти

районних

(міських)

відділів

освіти;

керівники

(заступники) закладів загальної середньої освіти; педагоги та психологи
закладів загальної середньої освіти.
Основні питання, які обговорювалися:
•

актуальні проблеми профорієнтаційної роботи в школі;

•

віковий аспект професійного самовизначення обдарованих учнів;

•

тестові та нетестові методи профорієнтаційної діагностики;

•

підходи

до

організації

профорієнтаційного

обстеження:

типологічна

діагностика та діагностика індивідуальних особливостей;
•

психолого-педагогічний супровід вибору професії обдарованою особистістю.
Результативність заходу:
Обговорено основні доповіді семінару: «Професійне самовизначення
дизайн-обдарованих

учнів

ліцеїв»,

«Соціально-професійний

розвиток:

теоретико-методологічні засади професійної орієнтації учнів», «Професійна
орієнтація та кар’єрне консультування: сучасні виклики», «Етапи та
послідовність

профорієнтаційної

роботи

з

обдарованою

учнівською

молоддю», «Професійне самовизначення музично обдарованих учнів ліцею»,
«Сучасні методи профорієнтаційної діагностики здобувачів освіти закладів
професійної (професійно-технічної) освіти», «"Я"-ідентичність і розвиток
професійного самовизначення», «Створення траєкторії професійного розвитку
обдарованого учня ліцею», «Профорієнтаційний супровід професійного
самовизначення», «Возможности применения типологии Юнга-Майер-Бриггс
(MBTI) в профориентации старшеклассников», «Соціально-комунікативний
компонент проведення профорієнтаційної роботи в школі», «Концептуальне
виявлення професійно важливих якостей художньо обдарованої особистості
дитини», «Психологічна підтримка обдарованих підлітків у формуванні
професійно-ціннісних орієнтацій», «Професійна самовизначеність обдарованої
особистості».
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Актуалізовано

соціально-економічну

та

психолого-педагогічну

значущість цілеспрямованої профорієнтаційної роботи закладів освіти,
узагальнено

досвід

науково-методичного

забезпечення

такої

роботи,

особливостей проведення психологічної та педагогічної профорієнтаційної
діагностики а також психолого-педагогічного супроводу вибору професії
обдарованою особистістю. Окреслено перспективи та напрямки розвитку
системи професійної орієнтації та наголошено на важливості підготовки
науково-методичного

забезпечення

для

діагностування та

супроводу

професійного самовизначення учнів у сучасних умовах, вдосконалення
традиційного змісту, форм та методів професійної орієнтації. Учасники
семінару наголосили, що зазначені зміни є актуальними як для психологічної
служби (апробація та адаптація існуючих діагностичних методик, розробка
нових; розробка тренінгів; проведення профконсультацій), педагогічних
працівників (проведення профінформування з урахуванням сучасних
тенденцій ринку праці України та світу), так і системи освіти в цілому
(організація індивідуалізованої та диференційованої профорієнтаційної
роботи та відхід від орієнтації на «середнього учня»).
Видано програму роботи семінару. Матеріали заходу розміщено на
сайті Інституту за посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=32

− Науково-практичний семінар за

результатами Всеукраїнського

конкурсу-рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з
обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» (в рамках Всеукраїнського
фестивалю науки)
5 червня 2020 року, місто Київ, в режимі он-лайн на платформі Zoom
У заході взяли участь представники адміністрацій освітніх установ
країни, учасники конкурсу та наукові працівники Інституту обдарованої
дитини НАПН України.
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Загальна кількість учасників – 164, кількість закладів лауреатів та
переможців, що увійшли до рейтингу за результатами аналізу кількісних та
якісних показників – 19.
Основні питання, які обговорювалися:
•

переваги і недоліки нової електронної форми конкурсу (власна розробка
робітників інституту);

•

критерії оцінювання роботи закладів;

•

труднощі при реалізації індивідуальних програм закладів, щодо роботи з
обдарованими учнями;

•

готовність навчальних закладів до реалізації напряму STEM через інтеграцію
традиційних навчальних предметів і курсів математики, фізики, хімії, біології,
географії, астрономії, технології на кожному з етапів навчання;

•

аналіз результатів конкурсу-рейтингу;

•

нагородження призерів конкурсу-рейтингу.
Результативність заходу:
Здійснено аналіз результатів конкурсу-рейтингу; таблицю результатів з
аналітичними та статистичними підсумками конкурсу та висновками
оргкомітету

оприлюднено

на

сайті

Інституту

http://iod.gov.ua/news.php?readmore=426

− Науково-практичний онлайн-семінар «Особливості емоційної сфери
обдарованих учнів»
24 вересня 2020 року, в режимі он-лайн на платформі Zoom
У заході взяли участь представники Інституту обдарованої дитини
НАПН України, КУ Бориспільської районної ради «Районний методичний
кабінет», керівники та заступники з НВР, вчителі, практичні психологи,
соціальні педагоги, класні керівники закладів освіти Бориспільського
району Київської області. Всього учасників – 51, виступили з доповідями за
тематикою заходу – 6 учасників семінару.
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Основні питання, які обговорювалися:
•

особливості емоційного розвитку обдарованих першокласників;

•

методи виявлення обдарованих учнів;

•

психологічний супровід процесу адаптації до освітніх умов;

•

рекомендації освітянам щодо формування в учнів позитивного ставлення до
навчання.
Результативність заходу:
Заслухано основні доповіді семінару: «Обдаровані діти: проблеми
виявлення, навчання, розвитку», «Емоційна саморегуляція обдарованих
першокласників у процесі адаптації до ЗЗСО», «Моніторинг емоційного
розвитку учнів молодшої школи», «Психологічний супровід процесу
адаптації обдарованих учнів до сучасних освітніх умов», «Рекомендації
освітянам щодо формування в учнів позитивного емоційного ставлення до
школи».
Обговорено ряд проблемних питань: виявлення, навчання та розвитку
обдарованих дітей молодших класів; емоційна саморегуляція обдарованих
першокласників; моніторинг емоційного розвитку учнів молодшої школи;
супровід процесу адаптації обдарованих учнів до сучасних освітніх умов;
формування в учнів позитивного емоційного ставлення до школи. Як
результат дискусії запропоновані наступні рекомендації:
виявлення та підтримка обдарованої дитини;

своєчасне

відповідати вимогам до

сучасного вчителя (знатися на психології обдарованих дітей, відчувати їхні
потреби та інтереси; підвищувати власний рівень інтелектуального
розвитку; мати широке коло інтересів; бути чуйним; володіти почуттям
гумору); створення соціально-психологічних умов для прояву і розвитку
обдарованості учнів ЗЗСО.
Видано програму роботи семінару. Матеріали заходу розміщено на
сайті Інституту за посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=32.
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− Семінар-практикум «Створення та реалізація освітніх програм (для
обдарованих учнів) спеціалізованої освіти наукового спрямування»
14 жовтня 2020 р., в онлайн режимі на платформі Zoom
У семінарі взяло участь 16 учасників, серед них: представники від
співорганізаторів Інституту обдарованої дитини НАПН України та
Національного центру «Мала академія наук України»; науково-педагогічні
працівники інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти,
департаментів освіти і науки, методисти районних (міських) відділів освіти;
керівники (заступники) закладів загальної середньої освіти; педагоги та
психологи закладів загальної середньої освіти.
Основні питання, які обговорювалися:
•

Освітні програми наукової освіти для обдарованих дітей – зарубіжний досвід;

•

Особливості проєкту освітньої програми спеціалізованої освіти наукового
спрямування;

•

Інтеграція формальної і неформальної освіти;

•

Освітні програми наукової освіти для обдарованих дітей – вітчизняний вимір.
Результативність заходу:
Учасників семінару ознайомлено зарубіжним та вітчизняним досвідом
створення освітніх програм для обдарованих дітей з наукової освіти
Обговорено основні доповіді семінару: «Інтелектуальна обдарованість, як
компетентність»,

«Програми

збагачення

для

обдарованих

дітей»,

«Інтеграція формальної і неформальної освіти». Розглянуто нормативноправову базу спеціалізованої освіти наукового спрямування.
Обговорено практичні аспекти впровадження освітніх програм наукової
освіти, що впроваджені в Україні (на прикладі «Освітні програми Колоска»,
«Освітня програма «Відкрита природнича демонстрація»). Проаналізовано
особливості освітніх програм СОНС та партнерської участі в розробці та
реалізації освітніх програм (хто долучається, які ресурси можуть бути
використані).Зазначено перелік закладів, які можуть надавати освітні послуги
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СОНС відповідно до законодавчої бази (в т. ч. установи, громадські організації
тощо). На прикладі діючих програм розглянуто типологію освітніх програм,
відбір учасників, компетентнісний підхід до визначення результатів освітньої
програми СОНС, вимоги до обов’язкових результатів дослідницької,
винахідницької та конструкторської діяльності, етапи розробки освітніх
програм.
Матеріали заходу розміщено посиланням: http://novyny.ostriv.in.ua/
publication/ code-7E274C7834B51/list-AD0B80CF26

− Науково-практичний

онлайн-семінар

«Інноваційні

практики

наукової освіти»
26 листопада 2020 року, в режимі он-лайн на платформі Zoom
У заході зареєстровано 267 учасників, серед них: наукові працівники
Інституту обдарованої дитини НАПН України; представники наукових
установ Міністерства освіти і науки України, Національної академії
педагогічних наук України та Малої академії наук України; методисти
обласних та районних управлінь освіти; керівники, заступники керівників,
вчителі та практичні психологи закладів загальної середньої освіти;
керівники, методисти та вихователі дошкільних навчальних закладів,
представники позашкільних навчальних закладів як державної, так і
недержавної форм власності; студенти та аспіранти закладів вищої освіти,
22 учасника виступили з доповідями за тематикою семінару.
Основні питання, які обговорювалися:
•

Міжнародний досвід інновацій в освіті наукового спрямування;

•

Інноваційні проєкти, програми, методики та технології освіти за фізикоматематичним і технічним напрямами;

•

Інноваційні проєкти, програми, методики та технології освіти за суспільногуманітарним напрямом;
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•

Інноваційні

проєкти,

програми,

методики

та

технології

освіти

за

природничим напрямом;
•

Інформаційно-освітній простір: проєктування та створення методик і програм
дистанційного та змішаного навчання, електронних підручників;

•

STEM та STEAM-освіта: проблеми, перспективи та методи впровадження.
Результативність заходу:
Заслухано основні доповіді семінару: «Аналіз педагогічних інновацій
в освіті наукового спрямування: міжнародний і вітчизняний виміри»,
«Реалізація цілей програми «Академія Копернікус» в Малій академії наук
України», «Рік математики в НЦ МАН України», «STEAM-освіта: ключові
аспекти на прикладі ініціатив уряду США», «Впровадження системи
медіаосвітніх елементів для формування ключових компетентностей
вихованців

позашкільної

освіти

на

навчальних

заняттях

гуртка

дослідницько-експериментального напрямку», «Можливості «дорожніх
карт» (як індикативних технологій) в розвитку практично-спрямованої
освіти», «Досвід впровадження елементів STEM-освіти в діяльності
відділень технічного спрямування Полтавської обласної малої академії
наук», «Побудова просторових конструкцій методом снапології», «Усна
історія як інструмент едукації та пам’яті про травматичне ХХ ст. (на
прикладі

усноісторичного

проєкту

#непочуті

Музею

«Територія

Терору»)», «Онлайнове освітнє середовище в закладі позашкільної освіти.
Організація

дистанційної

форми

роботи

з

юними

дослідниками»,

«Гуманітарна освіта наукового спрямування в реаліях онлайн-навчання:
використання

додаткових

потенцій

дистанційного

навчання»,

«Використання елементів STEM освіти на уроках біології та географії»,
«Досвід роботи закладу сільської місцевості та перспективи розвитку у
напрямку STEM освіти», «Технологія проєктування проблемно-цільового
змісту засобами Інтернет ресурсів», «STEM-освіта при викладанні
математики», «Методологія кваліметрії інноваційних практик наукової
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освіти як вирішення задачі прийняття рішень з векторним показником
ефективності
Інноваційні проєкти

в мистецькій освіті», «Дошкільна освіта

Німеччини та України: відмінне, дотичне, подібне», «Веб-квест як
інноваційна методика наукового спрямування обдарованої молоді»,
«Особливості використання мобільних додатків під час змішаного
навчання», «Моніторингові дослідження у шкільній освіті: світовий та
вітчизняний досвід (на прикладі PISA–2018)», «Особливості інклюзивної
освіти у громаді (з досвіду)».
Під час семінару доповідачі ознайомили учасників з міжнародними
трендами у науковій освіті, поділились осмисленням ролі інновацій у
розвитку вітчизняної освіти та досвідом створення інновацій у власній
освітній практиці за різними дисциплінарними та міждисциплінарними
напрямами.
Видано програму роботи семінару. Матеріали заходу розміщено на
сайті Інституту за посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=23
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− Круглий стіл «Наукова освіта: світовий та вітчизняний виміри»
18 лютого 2020 року, місто Київ
13 учасників круглого столу виступили з доповідями, 69 учасників –
взяли участь в обговоренні, серед них: наукові працівники Інституту
обдарованої дитини НАПН України, установ НАПН України та МОН
України; Національного центру «Мала академія наук України», зокрема
регіональних територіальних відділень; керівники та заступники керівників,
учителі, керівники гуртків закладів загальної середньої освіти та
позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форм
власності; студенти та аспіранти ЗВО.
Основні питання, які обговорювалися:
•

наукова освіта у світовому вимірі: поняття, підходи, методи, шляхи;

•

розвиток STEM та STEAM-освіти: світові тенденції та міжнародна практика;

•

наукова освіта у вітчизняному вимірі;

•

співвідношення зарубіжних та вітчизняних концепцій і понять наукової
освіти;

•

тезаурус з проблематики наукової освіти
Результативність заходу:
В

доповідях

співробітників

відділу

проєктування

розвитку

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України висвітлено
теоретичні та практичні особливості впровадження наукової освіти у
вітчизняний простір: «Science education як нова освітня парадигма:
дидактичні рівні», «Розвиток STEM- та STEAM-освіти: світові тенденції та
міжнародна практика», «Наукова освіта у вітчизняному вимірі: система
розвивального навчання», «Категорія Arts у системі STEAM-освіти».
Запрошений іноземний гість Казіміро Віцціні поділився досвідом проекту
ЮНЕСКО з мотивації учнів до занять наукою засобами виконавчого
мистецтва.
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Заслухано

та

обговорено

доповіді

учасників

круглого

столу:

«Активізація студентської молоді до науково-дослідницької роботи»,
«Впровадження STEAM-технології при вивченні інтегрованого курсу ″Я
досліджую світ″» у початковій школі», «Підготовка майбутніх вихователів
до роботи з обдарованими дітьми: європейські студії», «Формування
полікультурності

майбутніх

фахівців

ЗВО:

визначення,

сутність,

структура», «Управління освітніми проєктами в особистісно-розвивальній
системі обдарованих учнів системі засобами інтернет-технологій», «STEAM
– Special Teaching Educational Artistic Methods або «5 в 1» – як перспективна
модель навчання професіоналів змінить майбутнє», «Інноваційні технології
навчання у малочисельній школі», «Досвід використання STEM у
викладанні англійської мови на старшому етапі навчання».
В результаті обговорення тематичних питань круглого столу, ключових
доповідей учасників та обміну практичним досвідом сформульовано
основні підсумкові тези:
− Інтеграція освіти повертає людство до цілісного розуміння світу, який воно
навчається сприймати наближено до його реальної природи у всій
складності та єдності. Мистецтво не повинно бути вилучено з навчання, бо
воно є невід’ємною частиною природи.
− Окрім міжпредметного характеру змісту наукової освіти (STEAM) важлива
також її методологія, яка полягає у конструктивістській філософії і
представлена навчальним підходом «Навчання на основі запиту» або Inquiry
based learning.
− Найбільша користь наукової освіти для самої дитини – це формування
наукової картини світу і розвиток критичного мислення.
− Важливим напрямом розвитку педагогічної науки є генералізація знань та
створення сучасної дидактики.
− Особливо важливим для впровадження наукової освіти у вітчизняну теорію
і практику є підготовка вчителя-дослідника.
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− Всеукраїнський конкурс-рейтинг закладів загальної середньої освіти
по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів»
січень-червень 2020, місто Київ
Учасники конкурсу – заклади загальної середньої освіти, ліцеї, гімназії,
коледжі, позашкільні та інші заклади освіти, в яких проводиться
систематична робота з обдарованими дітьми та молоддю, як державної, так і
недержавної форм власності. Загальна кількість заявлених учасників
конкурсу – 164, кількість закладів лауреатів та переможців, що увійшли до
рейтингу за результатами аналізу кількісних та якісних показників – 19.
Основні завдання конкурсу:
•

пошук, виявлення та методична підтримка педагогічних методів, засобів і
форм навчання, що відповідають розвитку сучасних технологій шкільних
закладів освіти які працюють з обдарованими дітьми;

•

оцінка стану програмно-методичної бази навчальних закладів щодо роботи з
обдарованими дітьми;

•

оцінка сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей;

•

підвищення престижу закладів освіти, мотивації до використання сучасних
засобів та форм навчання в практиці при роботі з обдарованими;

•

створення всеукраїнського Реєстру сучасних освітніх закладів щодо роботи з
обдарованими;

•

визначення тенденцій розвитку сучасних освітніх закладів;

•

створення інноваційного простору, об'єднуючого заклади освіти, які
працюють з обдарованою та талановитою молоддю.
Результативність заходу:
Конкурс відбувся у три етапи: перший – етап попереднього відбору
наданих на конкурс заявок, другий – аналіз кількісних та якісних показників
конкурсантів, третій – змістовний аналіз наданих програм та матеріалів,
визначення переможців.
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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. Переглянути результати та рейтингову таблицю можна за
посиланням http://iod.gov.ua/news.php?readmore=426 та на Facebook-сторінці
Інституту https://www.facebook.com/iodnapnukraina.
Особлива увага приділялась: наявності бази даних обдарованих учнів у
закладі; наявності програм індивідуального навчання учнів; використанню у
навчальному закладі методик із спеціальними психодіагностичними
тренінгами для обдарованих; наявності власних програм підвищення
кваліфікації вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми; готовності
закладу до реалізації напряму STEM через інтеграцію традиційних
навчальних предметів і курсів математики, фізики, хімії, біології, географії,
астрономії, технології на кожному з етапів навчання.
Навчальні заклади, що увійшли рейтингу отримали сертифікати
учасника конкурсу, а переможців відзначено дипломами за І, ІІ та ІІІ місця.

− VІІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований
учень»
січень–травень 2020, м. Київ
Головна мета конкурсу – створення умов для творчої реалізації
педагогів, поширення їх інноваційного досвіду щодо упровадження в
практику роботи сучасного педагога особистісно-орієнтованих, практико
спрямованих, компетентнісних підходів до освіти обдарованих дітей та
молоді, ідей STEM та спеціалізованої освіти наукового спрямування;
підвищення ролі та статусу творчих педагогів в педагогічних колективах.
Основні завдання конкурсу:
•

виявлення досвіду кращих педагогів, які ефективно використовують
інноваційні форми і методи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
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•

популяризація

педагогічних

здобутків

педагогів-новаторів

та

інших

поповнення

банку

учасників освітнього процесу;
•

створення

інформаційного

освітнього

простору,

інноваційних робіт педагогів, спрямованих на інтелектуальний, творчий та
особистісний розвиток учня;
•

організація методичної підтримки учасників освітнього процесу. з питань
виявлення, розвитку та підтримки обдарованості.
Результативність заходу:
Для проведення конкурсу, працівниками інституту, яких було включено
до експертної комісії, було розроблено нові критерії оцінювання конкурсних
робіт. До участі у першому – відбірковому етапі конкурсу зареєстровано
593 розробки. Після першого етапу оцінювання до експертної комісії було
передано 521 конкурсна робота, які розподілилися за номінаціями наступним
чином:
Кількість
робіт

Назва номінації
Інтегровані авторські навчальні програми спецкурсів,
факультативів, гуртків, наукового та науково-технічного,
STEM/STEAM напрямів (природничий, математичний,
інженерний винахідницький, конструкторський).

25

Матеріали роботи психологічної служби (корекційнорозвивальні програми; проекти; тренінги тощо)

30

Методична розробка уроку (авторська методична розробка
уроку, заняття, циклу уроків; проекти)

305

Науково-методичні
розробки
(авторські
посібники, підручники, цикли уроків (більше 10)

67

методичні

Організація
освітнього
процесу
(освітні
проекти
загальношкільні, групові (класу, учнівського самоврядування
та інше)

46

Освіта дошкільників (авторські розвивальні заняття для
дітей дошкільного віку; програми проектування розвитку
обдарованого дошкільника в центрах раннього розвитку
дитини та ДНЗ)

22

85

Кількість
робіт

Назва номінації
Освіта обдарованих (заняття, програми для обдарованих
дітей, елективні курси, факультативи)

26

За результатами оцінювання конкурсних робіт експертною комісією,
сертифікатами переможців конкурсу та лауреатів було відзначено 289 робіт.
Сертифікати учасників конкурсу отримали 239 авторів.
Підсумкові рейтингові таблиці переможців, лауреатів та учасників
конкурсу

за

номінаціями

оприлюднено

на

сайті

Інституту

http://iod.gov.ua/news.php?readmore=425 та на Facebook-сторінці Інституту
https://www.facebook.com/iodnapnukraina.
За рекомендацією експертної комісії конкурсу, для друку у фаховому
виданні інституту – Щомісячний науково-методичний журнал «Освіта та
розвиток обдарованої особистості» – було відібрано 14 авторських робіт
переможців та лауреатів конкурсу.
Систематизовано конкурсні роботи за тематичними напрямами та
підготовлено п’ять науково-методичних видань:
1. Матеріали роботи психологічної служби (корекційно-розвивальні програми;
тренінги) / укладачі Постова К. Г., Онопченко Г. В., Онопченко О. В. – Київ :
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 294 с.
2. Інтегровані

авторські

навчальні

програми

/

укладачі

Постова К. Г.,

Онопченко Г. В., Онопченко О. В. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН
України, 2020 Київ– : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 300 с.
3. Освіта обдарованих (заняття, програми для обдарованих дітей, елективні курси,
факультативи) / укладачі Постова К. Г., Онопченко Г. В., Онопченко О. В. – Київ
: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020 – 210 с
4. Методичні розробки уроків (авторська методична розробка уроку, заняття,
циклу уроків) / укладачі Постова К. Г., Онопченко Г. В., Онопченко О. В. –
Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 220 с.
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5. Освіта дошкільників (авторські розвивальні заняття та програми для дітей
дошкільного віку) / укладачі Постова К. Г., Онопченко Г. В., Онопченко О. В. –
Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 318 с.
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VI. 2. Кількісний і якісний аналіз інших масових заходів, організованих і
проведених безпосередньо установою, за планом Інституту обдарованої
дитини НАПН України та позапланових.
У 2020 році за планом заходів Інституту було проведено 6 масових
науково-практичних заходів, в тому числі:
•

всеукраїнських конференцій – 1

•

науково-практичних семінарів – 1

•

науково-практичних вебінарів – 3

•

онлайн тренінгів – 1

− Всеукраїнська

науково-практична

онлайн

конференція

«Національна ідентичність як проблема науки й освіти» (в рамках
Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та виставки
освіти за кордоном «World Edu»)
12 березня 2020 року, м. Київ (в заочній формі)
102 учасники конференції підготували виступ з доповіддю (в тому
числі 23 учасника – на пленарних сесіях та 79 – на секційних засіданнях).
Співорганізатори конференції: Національна академія педагогічних наук
України, Національний центр «Мала академія наук України», Науковопопулярне видання «Освіта і суспільство. Загалом у роботі конференції
взяло участь 184 учасника – науковці; керівники та представники обласних і
районних управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; викладачі
закладів вищої освіти, адміністрація закладів освіти, учителі, класні
керівники, психологи; соціальні педагоги; працівники дошкільних освітніх
закладів і центрів раннього розвитку дитини; магістранти закладів вищої
освіти, представники бізнес-структур.
Науковий комітет конференції: Кремень Василь Григорович (голова),
доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік
НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук
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України; Довгий Станіслав Олексійович (співголова), доктор фізикоматематичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН
України, президент Національного центру «Мала академія наук України»;
Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України, академік-секретар відділення загальної середньої
освіти

НАПН

України;

Максименко

Сергій

Дмитрович,

доктор

психологічних наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар
відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України;
Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік
НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України;
Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор
Інституту обдарованої дитини НАПН України. Ткаченко Лідія Іванівна,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої
особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України, головний
редактор науково-популярного видання «Освіта і суспільство».
Основні питання, які обговорювалися:
•

Сучасні

наукові концепції

та підходи

до

визначення національної

ідентичності;
•

Проблеми формування національної ідентичності учнів і молоді;

•

Розвиток обдарованості особистості в умовах глобалізованого світу та
проблема національної ідентичності;

•

Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти в
руслі формування національної ідентичності;

•

Розвиток

здібностей

і

компетентностей

у

дітей

з

обмеженнями

життєдіяльності.
Результативність заходу:
Видано програму роботи конференції та збірник наукових праць
(Національна ідентичність як проблема науки й освіти : матеріали науково89

практичної конференції (Київ, 12 березня 2020 р.). – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2020 – 314 с.) у якому, в двох
тематичних

розділах:

наукові

підходи

до

проблеми

національної

ідентичності та формування національної ідентичності: освітньо-педагогічні
практики, опубліковано 82 статті учасників конференції,.
Ключові

доповіді

пленарних

сесій:

«Формування

національної

ідентичності: парадигма консолідації», «Український Нобелівський Рух і
національна ідентичність», «Утвердження українського наративу: пошук
відповіді на запитання "Хто ми?"», «Психологія національної ідентичності»,
«Національна ідентичність як заповіт Тараса Шевченка», «Методологічний
поворот у розумінні ідентичності: від політики розрізнення до політики
визнання», «Менталітет VS національна ідентичність: чи потрібні вони в
епоху глобальних цифрових комунікацій», «Виміри і версії національної
ідентичності:

філософський

погляд»,

«Культурно-національна

самоідентифікація освіти. Український контекст», «Розвиток ідентичності в
структурі

світогляду

антропології

як

освітянина

й

метаантропології»,

науковця:
«Україна

підхід
–

філософської

Польща:

проблеми

детравматизації культурної пам’яті», «Між національним та глобальним: у
пошуках

адекватного

визначення

місії

сучасного

університету»,

«Формування національної ідентичності і самоідентичності людини в
процесі

вивчення

(самоідентифікація)
археологічної

філософії

та

студентської

спадщини»,

культурології»,
молоді

«Проблема

в

«Самоусвідомлення

процесі

національної

дослідження

ідентичності

у

практичній психології в умовах реформування освіти», «Деякі результати
польового дослідження національної самоідентифікації української молоді»,
«Формування

колективної

ідентичності

учнів

та

молоді

засобами

естетичного виховання у поліетнічному регіоні», «Етнічна картина світу як
основа становлення національної ідентичності зростаючої особистості»,
«Виховна платформа мультикультуралізму й національної ідентифікації у
форматі діяльності Global Teacher», «"Лабораторія «STEM-освіта в дії" –
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інструментарій у формуванні креативного мислення та професійних
компетентностей

у

здобувачів

освіти

ЗП(ПТ)О

та

ЗЗСО

Дніпропетровщини», «Формування національної ідентичності учнів ПТНЗ:
освітній

досвід

Шостк»инського

вищого

професійного

училища»,

«Самоідентифікація дітей в умовах інклюзії: виховання громадянина»,
«Виховання самосвідомості і патріотизму сучасної молоді в умовах
мультикультурного середовища під час збройного конфлікту на Сході
України».
Організовано роботу п’яти секцій:
1. «Сучасні

наукові

концепції

і

підходи

до

визначення

національної

ідентичності». Керівник секції – Ільїн Володимир Васильович, доктор
філософських наук, член-кореспондент НАПН України, професор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
2. «Проблеми формування національної ідентичності учнів і молоді». Керівник
секції – Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший
науковий

співробітник,

провідний

науковий

співробітник

відділу

інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої
дитини НАПН України, головний редактор науково-популярного видання
«Освіта і суспільство»;
3. «Розвиток обдарованості особистості в умовах глобалізованого світу і
проблема національної ідентичності». Керівник секції – Поліхун Наталія
Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини
НАПН України;
4. «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти в
руслі формування національної ідентичності». Керівник секції – Якимова
Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, провідний науковий
співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості
Інституту обдарованої дитини НАПН України;

91

«Розвиток здібностей і компетентностей у дітей з обмеженнями
життєдіяльності». Керівник секції – Цвікова Наталія Олександрівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Міський центр
дитячої творчості» м. Білгород-Дністровський Одеської області, керівник
Одеського відділення Міжнародної асоціації позашкільної освіти.

− Нуково-практичний

онлайн

семінар

«Психолого-педагогічний

супровід обдарованих учнів у дослідницькій діяльності Малої академії наук
України» (англійською)
19 червня 2020 року
Захід проведено для педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти, закладів позашкільної освіти, відділень МАН, управлінців,
практичних психологів. Основна мета – обговорення, аналіз і допомога в
розв’язанні проблем адаптації обдарованих дітей у дослідницькій діяльності
в освітній системі Малої академії наук України та підготовки до участі у
міжнародних конкурсах.
Основні питання, які обговорювалися:
•

creating an educational environment for students - members of the Junior
Academy of Sciences;

•

psychological support and accompaniment of gifted children in general secondary
education;

•

pedagogical aspects of adaptation of students – members of JAS to research
activity;

•

pedagogical experience of teacher adaptation to work with students – members of
the Junior Academy of Sciences.

•

створення освітнього середовища для учнів – членів МАН;

•

психологічна підтримка та супровід обдарованих дітей у закладі загальної
середньої освіти;

•

педагогічні аспекти адаптації учнів – членів МАН до дослідницької
діяльності;
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•

педагогічний досвід адаптації учителя до роботи з учнями – членами МАН.
Результативність заходу:
Учасники заходу заслухали основні доповіді: «Giftedness development:
problems and prospects of cooperation between scientists and educatorspractitioners / Розвиток обдарованості: проблеми і перспективи співпраці
науковців і освітян-практиків», «Kyiv Junior Academy Of Sciences – Territory
of Success / Київська Мала академія наук учнівської молоді – територія
успіху», «The benefits of study at the Junior Academy of Sciences / Що мені дає
навчання в Малій академії наук», «Priority activities with gifted students at
school / Пріоритетні напрями діяльності з обдарованими учнями у школі»,
«Psychological

support

of

gifted

students / Психологічний

супровід

обдарованих учнів», «Pedagogical support of gifted students in the secondary
school / Педагогічний супровід обдарованих учнів у закладі загальної
середньої освіти», «Gifted First-Graders' Emotional Self-Regulation In The
Process

Of

School

Adaptation / Емоційна

саморегуляція

обдарованих

першокласників в процесі адаптації до освітнього закладу», «Mutual work of
a teacher (supervisor) and a student during the preparation and writing a research
work of the Junior Academy of Sciences / Підготовка науково-дослідницької
роботи: співпраця учителя (наукового керівника) й учня», «What are the
advantages of a student-graduate of JAS of Ukraine / Які переваги має студент
– випускник Малої академії наук», «Why Is It Important To Participate In
Creating A Research Work During Your Schooling / Для чого треба брати
участь у науково-дослідницькій роботі Малої академії наук», «The
promotion of youth in creative and rational thinking / Заохочення молоді до
творчого і раціонального мислення», «Writing a research paper on philosophy
at JAS of Ukraine / Написання дослідницької роботи з філософії у МАН».
Співробітники

відділу

інтелектуального

розвитку

обдарованої

особистості Інституту обдарованої НАПН України представили теоретичні
узагальнення з проблем обдарованих дітей у ЗЗСО й рекомендації з їхнього
супроводу за результатами наукових досліджень та апробації у діяльності
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експериментальних майданчиків. З досвідом багаторічної практичної
педагогічної діяльності із супроводу обдарованих дітей протягом шкільних
років навчання ознайомили колектив СЗОШ № 1 м. Ізмаїла та Українського
фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. Видано програму
роботи семінару. Відео заходу оприлюднено на каналі youtube за
посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=GaYRmymyoqY&ab_channel=%D0%A0%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%
D0

− Науково-практичний вебінар «Умови ефективного онлайн навчання
та комунікації учнів під час карантину»
10 квітня 2020 року, з он-лайн трансляцією на платформі Zoom
У заході взяло участь 78 учасників, втому числі керівники та методисти
обласних, районних і міських відділів освіти; учителі, керівники гуртків
закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів як
державної, так і недержавної форм власності .
Кей спікер семінару – Панасенко Наталія, науковий співробітник
Інституту обдарованої дитини НАПН України, методист Малої академії
наук України, автор тренінгів з ділової комунікації, психолог (ЛНУ ім.
І. Франка), засновник Школи Ділової Комунікації Англійською Мовою
RESTART.
Основні питання, які обговорювалися:
•

Переваги онлайн навчання, його особливості та складності; огляд онлайн
ресурсів, які можна застосовувати для дистанційного навчання;

•

Методики для утримання уваги дітей та алгоритми для автоматизації
навчального процесу;

•

Труднощі, що виникають на етапі імплементації онлайн навчання та як їх
подолати;
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•

Необхідність тристоронньої комунікації (вчителі – діти – батьки) та
інструменти її налагодження;
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Результативність заходу:
Обговорено переваги та складності онлайн навчання, його особливості.
Зроблено

огляд

онлайн

ресурсів,

які

можна

застосовувати

для

дистанційного навчання. Рекомендовано методики для утримання уваги
дітей та алгоритми для автоматизації навчального процесу.

− Науково-практичний вебінар «Навчання дітей майбутнього»
14 квітня 2020 року, з он-лайн трансляцією на платформі Zoom
Автор та ведуча вебінару – Мельник Марина Юріївна, кандидат
педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту
обдарованої дитини НАПН України.
148 учасників – взяли участь у заході, серед них: наукові працівники
Інституту обдарованої дитини НАПН України; представники наукових
установ Міністерства освіти і науки України та Національної академії
педагогічних наук України; методисти обласних та районних управлінь
освіти; керівники, заступники керівників, вчителі та практичні психологи
закладів загальної середньої освіти; керівники, методисти та вихователі
дошкільних навчальних закладів, представники позашкільних навчальних
закладів як державної, так і недержавної форм власності; студенти та
аспіранти закладів вищої освіти.
Основні питання, які обговорювалися:
•

новітні тенденції у наповненні змісту освіти

•

ключові навички майбутнього: soft skills та hard skills

•

толерантність до невизначеності як чинник розвитку успішності особистості

•

профілактика професійного стресу та «вигорання» працівників закладів освіти
Результативність заходу:
На вебінарі було розглянуто теоретичні та практичні аспекти тенденцій
у наповненні змісту освіти. Узагальнено підходи до формування hard skills
та soft skills в умовах освітнього закладу, наведена їх порівняльна
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характеристика. Обговорено перспективи, у найближчому майбутньому,
суттєвого зміщення фокусу освіти з опанування soft skills на hard skills
учнями ліцею.
Висвітлено особливості учнів, що впливають на їх професійне та
життєве самовизначення. Зокрема, наголошено на такій особистісній
характеристиці, як толерантність до невизначеності, яка визначає ставлення
людини до невизначеності, складних ситуацій та показує спосіб реагування
на невизначеність, а також готовність людини приймати рішення, щодо
яких вона відчуває невпевненість.
Обговорено важливість розвитку в учнів самопізнання, зокрема
розуміння своїх сильних та слабких сторін, потенційних можливостей, а
також ціннісної сфери. Представлено результати досліджень Інституту
обдарованої дитини щодо особистісних та когнітивних особливостей
обдарованих дітей (зокрема, мультипотенційність, високий інтелектуальний
та творчий розвиток, наполегливість, оригінальність, схильність до
самовираження

засобами

культури,

духовність,

моральність,

нонконформізм,

дивергентне

мислення,

збудливість,

сенситивність,

уразливість, асинхронність розвитку, перфекціонізм тощо). Наголошено на
важливості формування в учнів ліцею навичок рефлексії та самопізнання
(знати, розуміти себе; розуміти свої цінності; вибудовувати стосунки).
Описано роль сформованості в педагога позитивних цінностей і
відповідних їм властивостей особистості у запобіганні емоційному
вигоранню. Учасники заходу отримали психологічні рекомендації та, в
тренінговій формі, ознайомились з вправами для самостійної регуляції
психічного стану.
Презентаційні та відео-матеріали вебінару оприлюднено на інтернетсторінках Інституту обдарованої дитини та «Острів занань».
Учасники заходу отримали теоретичні знання та практичні навички
згідно тематики вебінару, засвідчені сертифікатами.
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− Науково-практичний вебінар «Філософія для дітей: нові горизонти
дослідження»
30 квітня 2020 року, з он-лайн трансляцією на платформі Zoom
У заході взяло участь 79 учасників, втому числі керівники та методисти
обласних, районних і міських відділів освіти; учителі, керівники гуртків
закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів як
державної, так і недержавної форм власності .
Кей спікер семінару – Погрібна Дар’я, кандидат філософських наук,
молодший науковий співробітник відділу філософсько-методологічних
проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини
НАПН України.
Основні питання, які обговорювалися:
•

Чому дітей потрібно навчати філософствуванню?

•

Філософія як відповідь на запити дитини

•

Філософія для дітей: можливі засоби навчання

•

Якими компетенціями повинен володіти фахівець із філософії для дітей
Результативність заходу:
Розглянуто потреби соціальної реальності та вимоги сучасності до
підростаючого покоління. Зроблено огляд сучасних програм та досліджень
теми “Філософія для дітей”. Обговорено головні задачі філософії для дітей,
методики їх розв’язання та очікувані результати.

− Тренінг «Підвищення мотивації до навчання засобами наукової освіти»
7 травня 2020 року, в он-лайн режимі на платформі Zoom
У заході взяло участь 178 учасників, втому наукові працівники
Інституту обдарованої дитини НАПН України та Національного центру
«Мала академія наук України» (в тому числі і регіональних центрів),
науково-педагогічні працівники інститутів (академій) післядипломної
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педагогічної освіти, департаментів освіти і науки, методисти районних
(міських) відділів освіти; керівники (заступники) закладів загальної
середньої освіти; педагоги та психологи закладів загальної середньої освіти;
представники державних закладів вищої освіти України, аспіранти,
магістри, здобувачі, студенти.
Автор та ведуча тренінгу – Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат
психологічних наук, завідувач відділу проєктування розвитку обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України, методист Національного
центру «Мала академія наук України», тренер soft-skills.
Тематичні модулі online тренінгу:
•

Передумови впровадження наукової освіти у сучасних реаліях

•

Можливості наукової освіти у підвищенні мотивації сучасних учнів до
навчання та розвитку навичок ХХI століття

•

Методологічні засади освіти, що надихає, форми, методики та технології

•

Приклади проведення Inquiry based learning, програм збагачення Рензуллі та ін.
Результативність заходу:
Розглянуто передумови впровадження наукової освіти у сучасних
реаліях. Обговорено навчальні та інноваційні, життєві та кар’єрні навички
найбільш затребувані в XXI столітті. Розкрито основні методологічні засади
наукової освіти, форми, методи та технології. Ознайомлено з можливостями
наукової освіти у підвищенні мотивації сучасних учнів до навчання та
розвитку навичок 21 століття на прикладі міжнародних програм та методик:
TheoPrax (Теопракс), P4C (Філософія для дітей), La main à la pâte (Руки у
тісті), Inquiry circles (Коло запитів), Perform (Перформ), «Проєктне навчання
дослідження

Землі

за

допомогою

її

дистанційного

зондування»

(спостереження поверхні Землі авіаційними і космічними апаратами, які
споряджені різноманітними видами знімальної апаратури ГІС), Renzulli
Learning (Система навчання Рензуллі).
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VI.4. Участь у щорічних виставках «Сучасні заклади освіти»,
«Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра»
− ХІ-а Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»
12–14 березня 2020 року, місто Київ
В програму виставки запропоновано два науково-практичних заходи:
майстер-клас

«Проектно-модульне

планування

учасників

освітнього

процесу» (планування в ЗЗСО; розробка планів: керівника закладу,
працівника

психологічної

служби,

вчителя-предметника,

класного

керівника; системне поєднання планів в онлайн режимі; моніторинг
ефективності планування) та ворк-шоп «Організація та проведення
навчальних проектів у сучасних освітніх закладах» (проектний менеджмент
та етапи проекту; дослідницький пошук в проектній роботі; місце проекту в
навчальній діяльності).
До участі в конкурсі розробок в рамках виставки, в номінації
«Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в
контексті STEM-освіти» представлено видання – «Упровадження STEMосвіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих
учнів»,

методичні

рекомендації

/

Н. І. Поліхун,

К. Г. Постова,

І. А. Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 80 с., яке підготовлено за НДР
«Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної освіти
обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти
наукового спрямування»; початок – січень 2019 р., закінчення – грудень
2021 р. У виданні автори визначають та окреслюють особливості,
теоретичні та практичні аспекти з упровадження STEM-освіти в Україні. У
виданні запропоновано моделі інтеграції формальної та неформальної
освіти, передусім, для обдарованих учнів, які в майбутньому можуть стати
основою трансформаційних процесів для освіти загалом. Акцентовано на
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використанні наукового методу й інженерного дизайну в конструюванні
навчальних заходів STEM, розкрито особливості освітнього STEMсередовища, запропоновано методичні підходи до організації STEMпроєктів, продемонстровано їх застосування на конкретних прикладах.
Видання спрямовано на формування більш глибокого розуміння новітніх
тенденцій в освіті, які покликані підготувати нове покоління до вимог
сучасної економіки. Рекомендовано для вчителів, викладачів, методистів,
керівників гуртків, студентів ЗВО та всіх зацікавлених цим питанням.

− ХІІ-а Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2020» 12–
14 жовтня 2020 року, місто Київ, в онлайн режимі
В програмі виставки Інститутом обдарованої дитини НАПН України
проведено низку науково-практичних онлайн-заходів:
1. Презентація «Післядипломна дизайн-освіта – педагогам інноваторам», автор
та

ведучий

–

Тименко

Володимир

Петрович,

головний

науковий

співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої
дитини НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
2. Майстер-клас

«Типологічний

підхід

до

вирішення

задач

розвитку

креативності в педагогічній роботі (в контексті типології К. Г Юнга–
Д. Кейрси), автор та ведуча – Бєльська Наталія Анатоліївна, старший
науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту
обдарованої дитини НАПН України
3. Майстер-клас «Професійна орієнтація: від вибору професії до проектування
життєвого шляху», автор та ведуча – Мельник Марина Юріївна, завідувач
відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН
України, кандидат педагогічних наук
4. Доповідь-презентація «Особливості потенціалу самореалізації особистості в
сучасній освітній діяльності», доповідач – Садова Мирослава Анатоліївна,
старший

науковий

співробітник
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відділу

діагностики

обдарованості

Інституту обдарованої дитини НАПН України, доктор психологічних наук,
доцент
5. Вебінар «Філософія для дітей як методика формування всебічно розвиненої
особистості», автор та ведуча – Погрібна Дар’я Владиславівна, старший
науковий

співробітник

відділу

філософсько-методологічних

проблем

інноваційного розвитку Інституту обдарованої дитини НАНП України,
кандидат філософських наук
6. Семінар «Інноваційні освітні підходи», кейспікери – Ковальова Оксана
Анатоліївна, завідувач відділу проектування розвитку обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат психологічних
наук; Кузьменко Галина Василівна – старший науковий співробітник відділу
проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН
України, кандидат педагогічних наук
7. Семінар-практикум «Створення та реалізація освітніх програм (для
обдарованих учнів) спеціалізованої освіти наукового спрямування»,
кейспікери – Поліхун Наталія Іванівна, завідувач відділу підтримки
обдарованості ІОД НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник; Сліпухіна Ірина Андріївна, головний науковий
співробітник відділу підтримки обдарованості, доктор педагогічних наук,
професор; Постова Катерина Григорівна, провідний науковий співробітник
відділу підтримки обдарованості, кандидат психологічних наук; Горбань
Леся Володимирівна, старший науковий співробітник відділу підтримки
обдарованості, кандидат педагогічних наук, Біда Дарія Дмитрівна, доцент
кафедри педагогіки Львівського ОІППО, головний редактор природничого
науково-популярного журналу для дітей «КОЛОСОК», Чернецький Ігор
Станіславович, завідувач відділу створення навчально-тематичних систем
знань НЦ «Мала академія наук України», методист УФМЛ КНУ імені
Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук.

102

− Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра–2020»
20–21 листопада 2020 року, місто Київ
В програмі виставки Інститутом проведено онлайн практикум
«Особливості побудови кар’єри в сучасних умовах», автори та ведучі –
Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
старший

науковий

співробітник

відділу

проєктування

розвитку

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України та Бурлаєнко
Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий
співробітник відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту
обдарованої дитини НАПН України. У практикумі взяли участь науковопедагогічні працівники закладів освіти, педагогічні працівники, науковці,
аспіранти, докторанти, роботодавці, практикуючі психологи, соціальні
працівники, здобувачі вищої освіти та ін.
До участі в конкурсі розробок в рамках виставки, в номінації
«Інноваційний

розвиток

освіти

та

сучасні

педагогічні

технології»

представлено видання – «Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка
соціалізації обдарованих учнів», метод. посібн. – Київ: Інст-т обдар. дитини
НАПН України, 2018. – Київ – 146 с., підготовлене за НДР «Науковометодичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації
обдарованих старшокласників в інтернет-середовищі» (0116U000697), 20162018рр. У виданні представлено аналіз вітчизняного та світового досвіду
щодо психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів старших класів.
Подано психологічну та педагогічну моделі соціалізації обдарованих учнів,
що забезпечує міждисциплінарний підхід до здійснення соціалізації
обдарованої особистості. Запропоновано інтерактивні засоби в роботі
вчителя для підвищення ефективності соціалізації обдарованих учнів.
розроблено серію практичних занять щодо підвищення соціальнокомунікативної компетентності вчителя. Представлено практичний досвід
використання проектної діяльності педагогів із застосуванням інтернеттехнологій. Посібник призначений для працівників освітньої галузі –
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психологів,

соціальних

педагогів,

студентів закладів вищої освіти.
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учителів,

управлінців,

науковців,

VІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ.
VІІ.1. Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) та
науковому рівнях вищої освіти.
Загальні відомості про роботу аспірантури:
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.
Акредитацію освітньої програми, за якою здійснюється підготовка аспірантів,
заплановано провести у 2022 році.
Загальна чисельність аспірантів (станом на кінець 2020 року) становить
6 осіб, із них: за державним замовленням – 4 особи (з відривом від виробництва
– 3), за кошти фізичних і юридичних осіб – 2 особи (з відривом від виробництва
– 1, без відриву від виробництва – 1).
До аспірантури Інституту в 2020 році було оголошено прийом зі
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Державне замовлення на
підготовку здобувачів вищої освіти за денною формою навчання в аспірантурі
складало 1 місце. Вступниками подано 1 заява на навчання за кошти державного
бюджету і 1 заява за кошти юридичних та фізичних осіб.
У підсумку, в звітному періоді відбувся прийом 1 аспіранта – за
державним замовленням (з відривом від виробництва), за кошти юридичних і
фізичних осіб – 1 чол. (без відриву від виробництва); випуску аспірантів не було
заплановано. Конкурс вступників 1 чол. на 1 місце.
Питома вага жінок прийнятих до аспірантури ІОД НАПН України – 50 %
від загальної кількості прийому у 2020 р.; питома вага жінок, які завершили
навчання в аспірантурі від загальної кількості випуску – 0 %.
Випуску аспірантів у 2020 році не було заплановано.
Ефективність роботи аспірантури:
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19 листопада 2020 року відбувся захист дисертації аспіранта, з випуску
2017 року, Зеленого Павла Олександровича, який здобув науковий ступінь
кандидата педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки.
Вагомі здобутки (залучення іноземних вчених до освітньої діяльності тощо)
та виклики діяльності аспірантури в умовах сьогодення:
Якість освітньої та наукової підготовки здобувачів вищої освіти в
аспірантурі належить до першочергових та пріоритетних напрямів діяльності
Інституту. В освітньому процесі впроваджується індивідуальний супровід
освітньої програми, індивідуальні консультації, компетентнісно-професійний
підхід. Завідувачем випускового відділу Інституту, доктором педагогічних
наук, І. С. Волощуком було підготовлено та запропоновано аспірантам цикл
семінарів з онлайн-супроводом відповідно до спеціалізації «Освіта та розвиток
обдарованої особистості».
Виклики сьогодення пов'язані з поширенням Covid-19, карантин значно
вплинув на освітній процес, передусім на його організацію. Викладачі були
поставлені в умови віртуального спілкування з аспірантами, вимушено змінили
свою практику трансляції знань.
Тим не менш дистанційне навчання в Інституті проводилось на гідному
рівні. Кожен викладач знайшов спосіб, як комунікувати з аспірантами та
досягнути максимального ефекту. Навчання проводилося шляхом електронного
листування, використанням он-лайн інструментів Viber, Skype, платформи
Zoom, YouTube.
Окремим напрямом наукової діяльності Інституту стало проведення
онлайн заходів, в яких здобувачі брали активну участь, мали можливість
обговорювати результати своїх досліджень з колегами, які працюють над
схожими науковими проблемами, серед них: вебінар «Умови ефективного
онлайн-навчання та комунікації учнів під час карантину» (10 квітня 2020 року);
вебінар «Навчання дітей майбутнього» (14 квітня 2020 року); тренінг
«Підвищення мотивації до навчання засобами наукової освіти» (міжнародний
досвід) (07 травня 2020 року); науково-практичний онлайн-семінар «Адаптація
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обдарованих дітей у дослідницькій діяльності МАН» (14 травня 2020 року);
науково-практичний онлайн-семінар «Професійне самовизначення обдарованої
особистості: проблеми і перспективи» (26 травня 2020 року); Всеукраїнська
науково-практична онлайн-конференція «Підтримка та супровід обдарованих
учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі» (27 жовтня 2020 р.),
Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ОБДАРОВАНІ ДІТИ –
СКАРБ НАЦІЇ» (8–11 грудня 2020 року) тощо.
Незважаючи на карантин робота аспірантури проводилась відповідно до
навчального плану, в онлайн-режимі аспіранти І та ІІ курсу проходили
дослідницьку (база практики – Інститут обдарованої дитини НАПН України) та
педагогічну (база практики – Інститут людини Київського Університету імені
Бориса Грінченка відповідно до договору) практику відповідно.
Зважаючи на динаміку, вже зараз можна сказати про готовність учасників
освітнього процесу до дистанційної форми роботи, свідоме ставлення до своїх
обов’язків, підвищену відповідальність і позитивну налаштованість. Отже,
разом з карантином дистанційна форма навчання не завершиться, різноманітні
його форми використовуватимуться в навчальному процесі й надалі.
Аспіранти Інституту забезпечені можливістю безкоштовно публікувати
свої наукові здобутки у виданнях Інституту, зокрема у збірнику наукових праць
«Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» та у щоквартальному науковометодичному журналі «Освіта та розвиток обдарованої особистості».
Видання «Освіта та розвиток обдарованої особистості» та «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи» входять до категорії Б Переліку наукових
фахових

видань

України,

у

яких

можуть

публікуватися

результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата
наук та ступеня доктора філософії (затверджено наказом МОН України від
02.07.2020 № 886, додаток 4).
Проблемним питанням залишаються публікації аспірантів у виданнях що
входять до наукометричних баз Scopus та/або WebofScience.
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VІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ
VІІІ.1. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю.
У 2020 році співробітниками Інституту надано 3 інтерв’ю засобам
масової інформації.
Серед

них

інтерв’ю

старшого

наукового

співробітника

відділу

проєктування розвитку обдарованості Дубініної О.В. на тему: «Градація
поколінь. Особливості роботи педагогічного працівника з поколіннями «Z» та
«Альфа».
Посилання на інтерв’ю:
https://www.radio-motyw.eu/
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2490774
https://www.radio-motyw.eu
Кількість надрукованих статей в засобах масової інформації – 2. Із них:
Результати опитування «Виклики дистанційного навчання» - посиланя
http://ostriv.in.ua/publication/code-7E20056934695 - переглядів 2645.
Матеріали оn-line семінару-практикуму «Створення та реалізація освітніх
програм (для обдарованих учнів) спеціалізованої освіти наукового спрямування»
- посилання http://ostriv.in.ua/publication/code-7E274C7834B51

- переглядів –

1459.
VІІІ.2. 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 %.
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Ступінь зносу обчислювальної техніки – від 20 % до 50 % при загальній
кількості до 100 одиниць.
Забезпеченість співробітників власними поштовими адресами – 100 %.
Працює сайт Інституту (http://iod.gov.ua/events.php) та сторінки в
соціальній

мережі

Facebook

(https://www.facebook.com/iodnapnukraina)

й

Instagram (https://www.instagram.com/iod.napn.ua/?igshid=ayd6329fnnb2).
Продовжується супроводження Всеукраїнського освітнього Інтернетпорталу «Острів знань». Особливу увагу при наповненні порталу було
приділено наповненню розділу «Навчання» методичними розробками уроків,
електронними

матеріалами,

авторськими

програмами,

методичними

рекомендаціями, які були отримані в результаті проведення Інститутом
конкурсів «Творчий вчитель – обдарований учень» та «Школа – джерело
талантів». Щоденне відвідування порталу – 3400 осіб в день, середня кількість
переглядів вищевказаних матеріалів – від 3000 до 10000.
Електронна бібліотека Інституту постійно поповнюється матеріалами з
філософських, психологічних, педагогічних проблем обдарованості і становить
загалом посилань 1 429 та 167 анотацій.
Тезаурус бібліотеки містить 538 уживаних психолого-педагогічних
термінів, понять, зокрема щодо обдарованості.
Кількість зареєстрованих користувачів – 1723.
Кількість завантажень повнотекстових матеріалів у 2020 році – 5843.
Із них:
˗ матеріали з рубрики «Результати науково-дослідних робіт Інституту
обдарованої дитини НАПН України» – 36%;
˗ матеріали з рубрики «Методичне забезпечення роботи з обдарованими
дітьми» – 15%;
˗ Щомісячний

науково-методичний

журнал

«Освіта

та

розвиток

обдарованої особистості» – 19%;
˗ Збірник наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини:
теорія та практика» – 10%;
˗ матеріали з рубрики «Діагностика обдарованості» – 8%;
109

˗ з рубрики «Психологічні аспекти обдарованості» – 7%;
˗ інші файли – 8%.
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародна діяльність Інституту у 2020 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 й супроводу розвитку обдарованості та розпочали дослідження
питань з науково-методичного забезпечення наукової освіти та систем
оцінювання якості освіти.
Продовжено пошук актуальних ефективних

методів діагностики

обдарованості. Проведений аналіз зарубіжних джерел констатував, що останні
роки інтелект людини, рівень розвитку якого

вважався головною ознакою

обдарованих осіб, втратив свою домінантну позицію і поступається місцем
іншим показникам обдарованості, серед яких можна назвати здатність до
творчості, креативність, націленість на результат тощо. Крім діагностики
обдарованості

за

особливостями

когнітивної

сфери

сучасні

підходи

пропонують ідентифікацію за особливостями перцептивно-емоційної сфери,
мотиваційно-ціннісної, соціальних відносин, активності. На пострадянському
просторі, на відміну від розвинутих країн західного та східного світу,
психологами не достатньо
таланту дитини, як її

приділялась увага такому показнику наявності

психологічна чутливість або надмірна збудливість

(Overexcitability, скорочено EO), феномен якої розкрив у своїй Теорії
Позитивної Дезінтеграції (Theory of Positive Desintegration, скорочено TPD)
Казімір Дабровський, клінічний психолог і психіатр польського походження.
Опитувальник надмірної збудливості (OEQ), який базується на теорії TDP та
використовується

в

багатьох

розвинутих

країнах

для

ідентифікації

обдарованих осіб був узятий на озброєння співробітниками інституту як той,
що має великий потенціал для апробації та впровадження.
Дослідження світових тенденцій розвитку освіти та ступеня розвитку
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наукової освіти в зарубіжних країнах призвели до розкриття понятійного поля
нового в українській педагогіці поняття – наукова освіта (Scientific Education).
Досліджено відмінні характеристики і зв'язки між поняттями науковоприроднича-освіта, освіта наукового спрямування, STEM і STEAM освіта. Дано
визначення, розкриті відмінності і виокремлені структурні елементи понять
«наукова грамотність» і «науково-природнича грамотність». Визначено базову
філософську основу і ключовий підхід наукової освіти – конструктивізм у
пізнанні та навчання на основі запиту, розкрито їх зміст. Проаналізовано та
сформульовано цілі наукової освіти. Завдяки вивченню ініціатив уряду США із
впровадження STEM і STEAM-підходів в освітню систему країни розкрито
зміст категорії Arts: мистецькі дисципліни (серед яких велике місце займають
візуальні мистецтва та дизайн), художні практики, а також гуманітарні і
соціальні науки. Так, наприклад, вивчення мов американці відносять до
мистецьких дисциплін, отже проєкти STEAM відповідно можуть долучати до
інтеграції не тільки художні практики, а і мовознавчі.
У 2020 році робочою групою науковців інституту підготовлено рукопис
«Глосарію з наукової освіти», третина термінів якого (близько 100) складають
базову термінологію сучасних освітніх підходів іноземного походження у
рамках тематики Science Education. Результати вивчення та осмислення цих
понять були включені у довідник з метою інтеграції діяльності вітчизняних
педагогів у світову спільноту.
Співробітниками інституту було детально вивчено системи оцінювання
якості освіти в країнах Америки, Європи та Азії та систематизовано різні
підходи до контрольно-оцінювальної діяльності в системах освіти різних
країн, сформовані тенденції розвитку моніторингових досліджень у світовій
освітній практиці, які є актуальними і для сучасної української освітньої
ситуації. Особливу увагу було зосереджено на узагальненні світового досвіду
проведення PISA та з’ясуванні основних особливостей проведення програми
дослідження в Україні. Відзначено, що на сьогодні науково-природнича
освіта є основою інноваційного розвитку країни, тому необхідно вжити
заходи з її удосконалення. Важливу роль у цьому відіграють розробка і
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впровадження

відповідних

навчально-методичних

матеріалів,

освітніх

технологій, перш за все цифрових, які б за підходами до організації
освітнього процесу, структурою завдань сприяли створенню тих навчальних
ситуацій, які дозволяють вирішувати нестандартні завдання, що відповідають
перспективним запитам ринку праці й суспільства — того, що і перевіряє
PISA. Вони повинні забезпечувати формування навичок критичного
мислення, креативності, роботи в команді, лідерства та ін. навичок XXI ст.
На початку лютого 2020 року Інститутом обдарованої дитини НАПН
України спільно з НЦ «МАНУ» було організовано та здійснено прийом в Києві
доктора Казіміро Віцціні, експерта Відділу наукової політики та розбудови
потенціалу Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури
(ЮНЕСКО). Казіміро Віцціні відповідає в ЮНЕСКО за Міжнародну програму
фундаментальних наук, за проєкти в галузі наукових комунікацій та наукової
дипломатії. Крім того, він співпрацює з Американською асоціацією прогресу в
науці (AAAS) у галузі наукової дипломатії. Доктор Віцціні поділився досвідом
участі у програмі Горизонт, виступив на заході інституту - круглому столі
«Наукова освіта: світовий та вітчизняний виміри» (18.02.2020р.), де представив
результати трирічного проєкту «PERFORM», який був реалізований за рахунок
бюджету рамкової програми «Горизонт-2020» Європейської комісії і був
спрямований

на

розвиток

інструментів

наукової

комунікації

через

театралізовані заходи. Основною метою проєкту став пошук інноваційних
нових шляхів заохочення та мотивації молоді до STEM-діяльності, як в
теоретичному, так і в практичному аспектах, з одночасним сприянням
формуванню у молодих людей аналітичного й цілісного розуміння науки.
У 2020 році співробітники Інституту були учасниками до різних світових
подій в області розвитку обдарованості. Серед таких «Глобальна конференцію
обдарованості і творчості» (8-9.11.2020 р., організована Саудівською Аравією),
проблематика заходу: найвизначніші світові практики у розвитку обдарованої,
креативної

та

інноваційної

молоді;

побудова

віртуального

світу

та

передбачення наук та технологій, шляхом інвестування в обдарованість та
творчість;

керування

обдарованими,
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креативними

та

інноваційними

можливостями для подолання глобальної кризи та викликів; інвестиції у
розвиток обдарованості, творчості та інновації для досягнення соціального
добробуту та економічного зростання; посилення віртуального обміну
знаннями між обдарованими, креативними та інноваційними людьми по всьому
світу.
За звітний період Інститутом організовано і проведено Міжнародну
науково-практичну онлайн-конференцію «ОБДАРОВАНІ ДІТИ – СКАРБ НАЦІЇ»,
8–11 грудня 2020 року, м. Київ. В програмі конференції заплановано та
заслухано виступи таких міжнародних учасників з КДУ «Валеологічна
спеціалізована школа-комплекс для обдарованих дітей» управління освіти
Східно-Казахстанської
професор,

академік

області

Казахстану:

Міжнародної

академії

доктор
наук

педагогічних
екології

та

наук,

безпеки

життєдіяльності, академік Академії педагогічних наук Казахстану, академік
Міжнародної Академії Конкорд Франція, президент Центрально-Азіатської
Асоціації Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності Ахаєв
А. В., кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Академії педагогічних
наук Казахстану, заступник директора з навчально-виховної роботи Стеблецова
І. С., доктор педагогічних наук, професор педагогіки, академік Міжнародної
академії наук екології та безпеки життєдіяльності, академік Академії
педагогічних наук Казахстану, директор Ахаєва Н. В з доповіддю «Проєктний
офіс

як

інноваційна

форма

розвитку

дослідницької

компетентності

особистості»; вчитель англійської мови Мацак К. С. з доповіддю «Робота з
обдарованими дітьми на уроках англійської мови в початковій школі (з досвіду
роботи)», вчителі початкових класів Єрмакова А. Г., Каліакперова Т. М., Булига
Л. А., Авдєєва Н.А. з доповідями

«Ефективність проведення інтегрованих

уроків», «Застосування технік формувального оцінювання при використанні
групової форми роботи на уроках у початковій школі», «Само-оцінювання і
взаємо-оцінювання в парі як метод формування мотиваційної сфери учнів»,
«Вплив спільного з учнями визначення критеріїв успішності на підвищення
мотивації до навчання»; вчителі казахської мови і літератури Кожахметова А.
Н та Мукашева Ф. Г з доповіддю «Діагностика дитячої обдарованості».
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У зв’язку з глобальною пандемією Міжнародну конференцію юних
дослідників «ICYS-2020» було перенесено на 2021 рік та заплановано провести
з 22 по 28 квітня у м. Белград (Сербія). XХVІІІ Міжнародна конференція юних
дослідників

International

відбуватиметься

Conference

віртуально

у

of

зв’язку

Young
з

Scientists

обмеженнями,

(ICYS-2021)
спричиненими

поширенням COVID-19 (якщо не відбудеться змін), але з дотриманням кращих
її традицій. На виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і
науки України та Національної академії педагогічних наук України на 20202022 рр., Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (Наказ МОН № 1452 від 24.11.2020
р.), з метою цілеспрямованої, комплексної підготовки учнів до участі у
Міжнародній конференції «ICYS – 2021» та формування команди від України
Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
спільно з Національним центром «Мала академія наук України» у кінці 2020
року оголосили проведення національного етапу Конференції, який відбудеться
на Відбірково-тренувальних зборах «ICYS – Україна». 1.12.2020 р. розпочато Iй рееєстраційно-відбірковий етап конкурсу.
У 2020 році продовжено співпрацю зі закордонним виданням – науковометодичний періодичний журнал «Азербайджанська школа», до складу
редколегії якого входить співробітник інституту.
Також один співробітник Інституту входить до наукової ради польського
видання «Соціальна педагогіка» і проводить щотижневі аудиції по понеділках
про наукове та суспільне життя в Україні на Radio Motyw (Polska):
https://www.radio-motyw.eu .
У 2020 році продовжено діяльність Інституту як члена ради Європейської
федерації академій природничих і гуманітарних наук ALLEA. Директор
Інституту Гальченко М.С. є членом робочої групи з науково-природничої
освіти ради. Упродовж 2020 року було проведено засідання робочої групи та
підготовлено звіт ради зі стислим описом про основні уявлення та ініціативи у
сфері кліматичної освіти в Європі.
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ALLEA спільно з Королівською

ірландською академією 24 листопада 2020 р. провели вебінар «Чи може освіта
щодо зміни клімату врятувати планету? Європейські перспективи».
Здійснено організацію та підготовку симпозіуму з науково-природничої
освіти під назвою «Нагальні питання у науково-природничій освіті», який
відбудеться 23 січня 2021 року в Києві за головуванням директора Інституту
Гальченка М.С.
Таким чином, за 2020 рік співробітники Інституту обдарованої дитини
продовжили вивчення міжнародного досвіду, 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.
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X. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ
Склад вченої ради Інституту затверджено Постановою Президії НАПН
України від 20 лютого 2020 року № 1-2/2-33.
До складу ради входить 21 особа, в тому числі: директор Інституту
(голова ради), заступник директора з наукової роботи, завідувачі відділів,
голова ради молодих учених Інституту, голова профспілкового комітету,
провідні

наукові

співробітники

Інституту,

дійсні

члени

та

члени-

кореспонденти НАН та НАПН України.
Серед членів вченої ради – 9 докторів наук, 11 кандидатів наук,
4 дійсних члени і члени-кореспонденти НАН та НАПН України, 1 почесний
академік.
Планом роботи вченої ради Інституту на 2020 рік передбачалося
проведення 11 засідань. Фактично за звітний період проведено 12 засідань.
На засіданнях вченої ради розглядалися питання з різних проблем
статутної діяльності Інституту, прийнято відповідні рішення. Провідне місце
у роботі вченої ради Інституту займали питання визначення стратегії розвитку
Інституту та перспективних напрямів наукової діяльності; проведення наукової
оцінки тематики та результатів наукових досліджень, обговорювалися інші
питання, що стосувалися різних напрямів функціонування Інституту як
науково-дослідної установи. З поміж них такі: планування наукових
досліджень в Інституті; проведення наукової оцінки тематики та результатів
наукових досліджень; моніторинг впровадження завершених у попередні роки
планових наукових досліджень.
На засіданнях вченої ради розглядалися питання підготовки здобувачів
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти
і призначення наукових керівників. Результати атестації наукових працівників,
аспірантів.
Вченою радою Інституту обговорено і рекомендовано до друку рукописи
монографії,
планових

методичних
наукових

рекомендацій,

досліджень;

підготовлених

рукописи
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збірників

за

результатами

наукових

праць

«Педагогічні інновації: іде, реалії, перспективи», науково-методичного журналу
«Освіта і розвиток обдарованої особистості».
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XI. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Раду молодих вчених Інституту обдарованої дитини Національної академії
педагогічних наук України (РМВ ІОД) було створено в 2016 році.
Станом на початок звітного (2020) року кількість членів ради становила 7 осіб,
на кінець року – 6 осіб (з них 5 кандидатів наук).
Один член РМВ ІОД є завідувачем відділу та науковим керівником наукового
дослідження.
У 2020 році проведено одне прикладне наукове дослідження молодими
вченими Інституту.
За 2020 рік членами РМВ ІОД підготовлено статті, наукову доповідь, методичні
рекомендації. А також молоді вчені Інституту були активними учасниками
міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах тощо.
Члени РМВ ІОД активно популяризують науку як серед студентської молоді (у
ЗВО України), так і учнівської молоді (у Малій академії наук України).
Рада молодих вчених ІОД НАПН України активно співпрацює із радами
молодих вчених інших установ НАПН України.
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ХІІ. КАДРИ. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
В Інституті обдарованої дитини станом на 01.01.2021р. працює 84 особи,
з яких 45 - штатні працівники, 30 - сумісників та 9 - внутрішніх сумісників. З
них 54 - наукові працівники, з яких 31 - штатні працівники.
Серед них за посадами:
директор - 1;
заступник директора з наукової роботи - 1;
завідувачів структурних підрозділів - 7 (сумісників - 2);
головних наукових співробітників - 5 (сумісників - 4);
провідних наукових співробітників - 10 (сумісників - 6);
старших наукових співробітників - 16 (сумісників - 7);
наукових співробітників - 7 (сумісників - 1);
молодших наукових співробітників - 7 (сумісників - 3).
За науковими ступенями:
- докторів наук – 9 (сумісників - 6) складова за науковим ступенем
«доктор наук» порівняно з минулим роком залишилась сталою (за звітний
період 1 науковий співробітник захистив дисертацію та отримав диплом
«доктор філософських наук»);
- кандидатів наук – 26 (сумісників - 12) складова за науковим ступенем
«кандидат наук» порівняно з минулим роком збільшилась на 2 особи;
- без наукового ступеня - 19 (сумісників - 5).
У складі Інституту працює 1 - академік АПН України, та 2 - членакореспондента НАПН України.
3 наукових співробітника мають почесні звання, з них 2 - «Заслужені
діячи науки і техніки України», 1 - «Заслужений працівник освіти України».
5 наукових співробітників - «Відмінники освіти України», 4 наукових
співробітників «Лауреати Державної премії України в галузі освіти», 2
наукових співробітника «Лауреати Державної премії України в галузі науки і
техніки».
120

В 2020 році 2 молодих науковця зараховані на навчання в аспірантуру та
4 молодих вчених продовжують навчання.
В 2020 році 2 наукових співробітника 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. 2282

1.9. 2800
1.

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

1.5. 2240
1.6. 2250
1.7. 2270

Касові
Виділено
Затверджено
видатки
асигнувань
кошторисом
сума,
сума,
на 2020 р.
тис.
тис. грн./%
грн.

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
Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку
Інші видатки
РАЗОМ
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
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
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7004,6

7004,6/100% 7004,6

1563,7
622,5
205,5

1563,7/100% 1563,7
622,5/100% 622,5
205,5/100% 205,5

174,8
0,0
242,2

174,8/100%
0,0/100%
242,2/100%

174,8
0,0
242,2

0,0

0,0/100%

0,0

9190,8

9190,8/100% 9190,8

855,7

855,7/100%

855,7

188,3
86,3
54,1

188,3/100%
86,3/100%
54,1/100%

188,3
86,3
54,1

11,9
0,0
20,3

11,9/100%
0,0/100%
20,3/100%

11,9
0,0
20,3

Касові
Виділено
Затверджено
видатки
№
асигнувань
КЕКВ
Статті витрат
кошторисом
сума,
з/п
сума,
на 2020 р.
тис.
тис. грн./%
грн.
РАЗОМ
1130,3
1130,3/100% 1130,3
Розподіл коштів за бюджетною
1.
програмою 6551030
(за напрямом підготовка наукових
кадрів)
1.1. 2111 Оплата праці працівників бюджетної
76,0
76,0/100%
76,0
установи
1.2. 2120 Нарахування на заробітну плату
16,7
16,7/100%
16,7
1.3. 2200 Придбання товарів і послуг
1.4. 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
1.5. 2720 Стипендії
236,6
236,6/100% 236,6
1.6. 3210 Капітальні трансферти
33,4
33,4/100%
33,4
підприємствам (установам,
організаціям)
РАЗОМ
362,8
362,8/100% 362,8
Розподіл коштів за бюджетною
1.
програмою 6551030
(за напрямом випуск друкованої
продукції)
1.1. 2111 Оплата праці працівників бюджетної
23,0
23,0/100%
23,0
установи
1.2. 2120 Нарахування на заробітну плату
5,1
5,1/100%
5,1
1.3. 2200 Використання товарів і послуг
52,0
52,0/100%
52,0
1.4. 2210 Предмети, матеріали, обладнання та
48,6
48,6/100%
48,6
інвентар, у тому числі м’який
інвентар та обмундирування
1.5. 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2,7
2,7/100%
2,7
1.6. 2270 Оплата комунальних послуг та
0,7
0,7/100%
0,7
енергоносіїв
РАЗОМ
80,1
80,1/100%
80,1

Розподіл коштів за спеціальним фондом
№ КЕК
з/п В
1.

Статті доходів

0000 За послуги, що надаються бюджетними
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Надходження
коштів до
спеціального
фонду
116,6

Касові
видатки
сума,
тис.грн.
119,4

2.
3.

установами згідно з їх основною діяльністю
0000 Від оренди майна бюджетних установ
0000 Від реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
РАЗОМ

№ КЕК
Статті витрат
з/п В
1. 2111 Оплата праці працівників бюджетної
установи
2. 2120 Нарахування на заробітну плату
3. 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у
тому числі м’який інвентар та обмундирування
4. 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
5. 2270 Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
6. 2800 Інші поточні видатки (податок на землю,
судовий збір)
7. 3200 Капітальні трансферти
РАЗОМ

224,2
0,0

101,8
0,0

340,8
221,2
Касові видатки сума,
тис. грн.
25,5
5,6
82,6
100,6
6,9
0,0
0,0
221,2

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
Станом на 01.01.2021 року за загальним фондом (програма 6551030)
дебіторська заборгованість за видатками становить 4549,00 грн. (попередня оплата
журналу "Е-журнал Головбух Бюджет (спец. випуск до журн. Гол. Бюд. №1 2021)
на 2021 рік, буде погашена в січні 2021р.; кредиторська заборгованість відсутня.
Станом на 01.01.2021 року за спеціальним фондом (програма 6551030):
дебіторська

заборгованість

за

доходами

відсутня;

кредиторська

заборгованість за доходами відсутня.
Стан приміщень – придатний до експлуатації.
Оснащеність технікою – 1 комп’ютер на кожного співробітника.
Умови роботи для науковців – нормальні, відповідають вимогам.
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XІV. ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ
НА 2016–2022 РОКИ
Інформація про виконання Стратегії розвитку Національної академії
педагогічних наук України на 2016-2022 роки. відповідно до «Орієнтовних
щорічних індикаторів розвитку НАПН України», представлених у додатку до
Стратегії.
Індикатори
розвитку НАПН України за 2020 рік
Значення
індикатора
1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження
1.1 Індекс цитувань (h-індекс) установи1
11
2
1.2 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених
3
1.3 Кількість видань Інституту обдарованої дитини НАПН
3
України, які входять до наукометричних баз даних3
1.4 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і
6
психологічних технологій, розроблених ученими
Інституту обдарованої дитини НАПН України
1.5 Кількість організацій України, у яких відбулося фактичне 14
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
ініціативи/участі експертів НАПН України
2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про
3
діяльність НАПН України
2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у
3/42
друкованих ЗМІ та мережі Інтернет
№

Назва індикатора розвитку

Відповідно до створеного профілю установи у Google Scholar.
Відповідно до створених профілів вчених установи у Google Scholar середній індекс визначається як
середнє арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності.
3
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.
1

2
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№

Назва індикатора розвитку

Відсоток недержавного фінансування
3. Дослідницький потенціал науковців
3.1 Середній вік персоналу
3.2 Відсоток штатних наукових працівників за основним
місцем роботи
3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих
наукових установ та університету з науковим ступенем
доктора наук віком до 45 років
3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих
наукових установ та університету з науковим ступенем
доктора наук віком 45-60 років
3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і кандидатів
наук від кількості штатного за основним місцем роботи
наукового персоналу
3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора
наук від загальної чисельності наукових працівників за
основним місцем роботи
3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/
докторантуру за державним замовленням4
3.8 Кількість захищених у звітному році
аспірантів/докторантів установи, у тому числі з
урахуванням випуску минулих років
3.9 Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, за
якими захищаються дисертації
3.10 Кількість наукових шкіл
4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві
та освітньо-науковому просторі
4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи,
матеріали конференцій)
4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи,
матеріали конференцій) із загальної кількості публікацій
працівників НАПН України
4.3 Кількість публікацій англійською та іншими іноземними
мовами
4.4 Відсоток публікацій англійською та іншими іноземними
2.4

Значення
індикатора
0
44
57%
4%

2%

55%

13%

1
1

0
3

17
13%

23
17%

Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним
замовленням у звітному році.
4
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№

4.5
4.6

4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

4.13
4.14
4.15

4.16
4.17
4.18

Назва індикатора розвитку
мовами із загальної кількості публікацій працівників
НАПН України
Кількість публікацій у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних5
Відсоток публікацій у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних із загальної кількості
публікацій працівників НАПН України
Кількість видань НАПН України, заснованих та/або
виданих спільно з зарубіжними партнерами
Кількість структурованих докторських програм з
подвійними дипломами (спільно із зарубіжними
партнерами)
Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів
Кількість учених – членів іноземних академій,
міжнародних наукових товариств
Кількість учених, які беруть участь у міжнародній
експертній діяльності
Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою
стажування, навчання, підвищення кваліфікації,
викладацької роботи, проведення наукових досліджень
Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь
як члени редколегій, рецензенти
Кількість наукових заходів, організованих спільно із
зарубіжними партнерами
Кількість членів НАН України та національних галузевих
академій наук серед працівників НАПН України за
основним місцем роботи
Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і
техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України
Кількість отриманих державних стипендій видатним
діячам науки
Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради
України для найталановитіших молодих учених

Значення
індикатора

48
36%

0
0

0
1
1
0

2
0
0

0
0
0

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.
5
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№

Назва індикатора розвитку

4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих учених
4.20 Кількість отриманих премій Президента України для
молодих учених
4.21 Кількість отриманих премій Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок
4.22 Кількість отриманих Державних премій України в галузі
науки і техніки
4.23 Кількість отриманих Державних премій України в галузі
освіти
5. Упровадження результатів наукових досліджень
та експериментальних розробок
5.1 Кількість опублікованої офіційної, наукової, виробничопрактичної, навчальної та довідкової продукції6
5.2 Кількість продукції НАПН України з грифом МОН
5.3 Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в
електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах
підвідомчих установ7
5.4 Кількість експериментальних закладів, установ,
організацій

Значення
індикатора
0
0
0

0
0

5
0
95927

6

Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти та за рахунок інших
джерел фінансування.
7
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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XV. ВИСНОВКИ
Основні завдання Інституту у звітному році визначалися призначенням і
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 і молоді.
Діяльність Інституту здійснювалася відповідно до регламенту та плану
роботи НАПН України на 2020 рік, плану роботи Інституту, завдань
тематичного плану наукових досліджень і була спрямована на вирішення
наукових та організаційних завдань, пов’язаних із дослідженням стратегій і
методів розвитку творчої особистості, дидактико-методичного забезпечення
організації освітнього процесу у закладах освіти для інтелектуально
обдарованих учнів;

розробкою теоретико-методичних засад інтеграції

формальної та неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх
програм

спеціалізованої

методичних

засад

освіти

інноваційних

наукового
практик

спрямування,

наукової

створенням

освіти;

теоретико-

методичного забезпечення діагностики когнітивних та особистісних чинників
самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею.
За результатами наукового дослідження «Стратегії і методи розвитку
творчої особистості» визначено методологічні принципи формування творчої
особистості в контексті розвитку сучасного «суспільства знань». Виявлено, що
взаємодія феноменів обдарованості і творчості є універсальною основою
людського

буття

проінтерпретувати

і

самодетермінованим

обдарованість

у

процесом,

контексті

що

дозволяє

осмислення

принципів

творчості,

виявлено

продуктивності цивілізаційного розвитку.
Досліджено
закономірності,

основні
які

структурні

характеризують

елементи
творчий

розвиток

особистості

у

взаємозв’язку із обдарованістю. Визначено, що однією із умов розвитку творчої

129

особистості є вивчення та раціональне застосування наявних моделей
когнітивних систем.
Встановлено взаємозалежність творчості та обдарованості в контексті
сучасної педагогіки, орієнтованої на формування ціннісного підходу до всіх
аспектів сучасного життя.
Виявлено, що високий рівень розвитку здібностей особистості, ціннісне
ставлення до власних можливостей, її спрямованість на самовдосконалення та
розвиток забезпечує свобода. Обґрунтовано теоретичні засади модернізації
педагогічних методик і практик творчого розвитку особистості у відповідності
до соціально-культурних викликів інформаційного світу.
Розроблено

рекомендації

щодо

раціонального

застосування

методів

формування та розвитку обдарованої особистості: обдарованість можна
розглядати у плані можливостей, реалізація яких обумовлює появу нових
продуктивних результатів для людини і суспільства. Запропоновано стратегію
формування творчого мислення в контексті методологічного потенціалу
філософії, яка сприяє розвитку критичного, самостійного й турботливого
мислення, здібностей працювати у групі, вести дискусію, аргументувати власну
точку зору, вміння формулювати думки і слухати інших. Запроваджено метод
контамінаційного аналізу, який в культурі постмодернізму через змішування
елементів літератури, філософії і науки або різних жанрів та постає основним
формою креативної діяльності особистості.
Розкрито проблеми включення обдарованої дитини в систему суспільних
відносин, які в параметрах динаміки інформаційного світу визначаються
суперечністю інновації і традиції.
Виявлено, що для творчих компетенцій сучасного представника молодого
покоління технології інформаційно-цифрової реальності постають не лише в
якості інструменту для суспільного прогресу, але і як засіб для розширення
інформаційно-креативних можливостей. Творчі компетенції в наш час
вимагають високого рівня технологічної грамотності, навичок програмування,
наукової освіченості.
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За результатами наукового дослідження «Системно-статистичний аналіз
якості освіти обдарованих учнів в Україні (за результатами PISA-2018)»
з’ясовано латентні фактори та нелінійні зв’язки між елементами системи
шкільної освіти, що можуть бути ключовими в розвитку системи, ресурсом для
освітніх інновацій, а саме: впровадження наукової освіти; підвищення фахового
рівня вчителів; створення атмосфери продуктивної конкуренції; заохочення
учнів до навчальної діяльності; підтримка психологічного, соціального і
ментального розвитку учнів; орієнтація школи на вимоги і запити сучасного
суспільства; належне інформаційно-технічне оснащення закладів загальної
середньої освіти; умови для прояву та розвитку обдарованості учнів.
Визначено, що дослідженням PISA охоплено учнів різних рівнів та
соціальних статусів, у томі числі й обдарованих.
Підготовлено пропозиції щодо підвищення якості загальної середньої
освіти в Україні, зокрема, освіти обдарованих учнів.
На другому етапі наукового дослідження «Теоретико-методичні засади
інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі
освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» розроблено
модель освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування для
обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в умовах інтеграції формальної та
неформальної освіти.
Створено «Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти
наукового спрямування».
Визначено критерії відбору учасників освітньої програми спеціалізованої
освіти наукового спрямування для обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в
умовах інтеграції формальної та неформальної освіти.
Реалізовано пілотний проект – STEAM-урок в музеї за участі Інституту
обдарованої дитини НАПН України, Національного центру МАН, Музею
світового мистецтва Богдана та Варвари Ханенків, експериментального
навчального закладу.
На другому етапі наукового дослідження «Теоретико-методичні засади
діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо
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майбутньої

професії

обдарованих

учнів

ліцею»

Сформовано

та

комп’ютеризовано базу методів діагностики когнітивних та особистісних
чинників самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею з різними
видами обдарованості.
Розроблено

та

апробовано

профорієнтаційно-діагностичну

тестову

систему «Інтереси та здібності», спрямовану на двостороннє дослідження
особистості: мотиваційної структури (професійних інтересів, схильностей) та
структури задатків і здібностей, що дозволяє здійснювати математично
обґрунтоване прогнозування навчальної та професійної успішності особистості
в різних сферах діяльності.
Підготовано

методичні

рекомендації

психологам та педагогічним

працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо
діагностики самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів
ліцею.
Апробовано

модифіковану

методику

діагностики

креативності

Ф. Вільямса, сформовано каталог відповідей, розроблено тестові нормативи.
Підготовано

методичні рекомендації

психологам та педагогічним

працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо
психодіагностики креативності у профорієнтаційній роботі.
За результатами другого етапу наукового дослідження «Дидактичні
засади навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею» Обґрунтовано умови
трансформації окремих ліцеїв для обдарованих дітей у наукові, серед яких
організація навчання з домінантою на розвиток дослідницької компетентності
здобувачів освіти відповідно до їх інтересів і профілю навчання, на розвиток
особистісних якостей, дослідницьку культуру, готовність до дослідницької
діяльності.
На другому етапі наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення
соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах інформаційноосвітнього середовища закладів загальної середньої освіти» апробовано модель
соціально-психологічної

адаптації учнів в умовах інформаційно-освітнього
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середовища закладів загальної середньої освіти на базі експериментальних освітніх
закладів Бориспільського району.
Розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціальнопсихологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої
освіти.
Розроблено та апробовано методику тьюторського супроводу соціальнопсихологічної адаптації обдарованих учнів в умовах закладів загальної
середньої освіти.
На

першому

етапі

наукового

дослідження

«Методичні

засади

інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО
«Мала академія наук України»» виявлено ключовий підхід наукової освіти –
«Навчання на основі запиту», який ґрунтується на ідеї, що люди можуть
ефективно вчитися, досліджуючи реальні ситуації та сценарії, а також через
соціальний досвід, вирішуючи нагальні проблеми тощо. Підхід «Навчання на
основі запиту» дозволяє використовувати опитування, проєкт, навчальні ігри,
вирішення реальних практичних проблем тощо. У нашому дослідженні ми
ввели робочу назву «допитливе навчання».
Досліджено

ключові

аспекти

STEM

і

STEAM

освіти,

як

міждисциплінарного напряму розвитку наукової освіти. Проаналізовано
причини переосмислення філософії STEM та оновлення цього напряму через
впровадження моделі STEАM-освіти.
В Інституті обдарованої дитини НАПН України працює 84 особи, з яких
45 - штатні працівники, 30 - сумісників та 9 - внутрішніх сумісників. З них 54 наукові працівники, з яких 31 - штатні працівники. У складі Інституту працює
1 - академік АПН України, та 2 - члена-кореспондента НАПН України, 3
наукових співробітника мають почесні звання, з них 2 - «Заслужені діячи науки
і техніки України», 1 - «Заслужений працівник освіти України», 5 наукових
співробітників - «Відмінники освіти України», 4 наукових співробітників
«Лауреати Державної премії України в галузі освіти», 2 наукових співробітника
«Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки».
133

У 2020 році завершено виконання одного фундаментального дослідження
«Стратегії та методи розвитку творчої особистості» (номер державної
реєстрації: 0118U000251, термін виконання: січень 2018 р. – грудень 2020 р.) і
завершено виконання одного прикладного наукового дослідження «Системностатистичний аналіз якості освіти обдарованих учнів в Україні (за результатами
PISA-2018)» (номер державної реєстрації: 0120U100387, термін виконання:
2020 р.).
У 2020 році розпочато одне прикладне наукових дослідження:
«Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі
Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України» (термін виконання: 2020–
2022 рр.).
Упродовж звітного року та року, що передує звітному, було упроваджено 6
видів продукції, із них: наукова – 4; виробничо-практична – 1; розпочато
досліджень за результатами завершених наукових досліджень – 1.
Загальна кількість праць, підготовлених за звітний період –147,
надруковано – 147. Серед яких надруковано 4 одиниці наукової продукції, 1
одиницю виробничо-практичної продукції. А також надруковано 135 статей, з
них:37 у наукових фахових виданнях, 11 у виданнях, що індексуються у Scopus і
Web of Science Core Collection.
Упродовж звітного року та року, що передує звітному, було
упроваджено 6 видів продукції, із них: наукова – 4; виробничо-практична – 1;
розпочато досліджень за результатами завершених наукових досліджень – 1.
Кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень - 61,
зокрема: закладів вищої освіти – 31, закладів загальної середньої освіти – 4,
закладів післядипломної педагогічної освіти – 6, закладів позашкільної освіти –
1, установ, підприємств, організацій – 19, у тому числі підвідомчих установ
НАПН України – 6.
Результати наукових досліджень використано під час підготовки:
Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (затверджено МОН
України, наказ від 16 жовтня 2019 р. № 1303; Положення про науковий ліцей та
науковий ліцей-інтернат (затверджено постановою Кабінету Міністрів України
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від 22 травня 2019 р. № 438; Закону України «Про боулінг» № 2657-VII;
рекомендацій Всеукраїнських конференцій, проведених Інститутом у 2020 році.
Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень: психологи,
педагоги, соціальні педагоги закладів загальної середньої та позашкільної
освіти України, які працюють з обдарованими дітьми; психологи та педагоги,
які здійснюю діагностику видів обдарованості дітей і молоді.
Технічними завданнями, перспективним і тематичним планами наукових
досліджень у 2020 році передбачена експериментальна робота з одного
прикладного наукового дослідження. Ця робота виконувалася відповідно до
завдань ІІ етапу наукового дослідження, головним завданням якого було
виявлення особливостей самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею
з різними видами обдарованості (академічна, творча, інтелектуальна) та
розробка теоретико-методичних засад діагностики когнітивних та особистісних
чинників самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею залежно від
виду обдарованості.
Експеримент здійснювався на рівні підвідомчої установи (за рішенням
вченої ради Інституту). Загалом експериментальною діяльністю охоплено
3 установи (Національний центр «Мала Академія наук України», технічний
ліцей м. Києва, школа І–ІІІ ступенів №70 м. Києва).
Інститут обдарованої дитини НАПН України є засновником одного
періодичного видання «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» та
співзасновником двох наукових періодичних видань: науково-методичного
журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості», науково-методичного
журналу «Мистецтво та освіта». У 2020 році всі наукові періодичні видання
Інституту включено до категорії Б Переліку фахових видань України. Окремі
видання Інституту у 2020 р. увійшли до таких наукометричних і реферативних
баз даних: Polska Bibliografia Naukowa (Польща), World Catalogue of Scientific
Journals, ERIH PLUS (European Reference Index for the
Упродовж 2020 року 11 наукових співробітників Інституту обдарованої
дитини були членами редакційних колегій наукових періодичних видань, двоє
із них є членом редколегії закордонного видання; здійснили рецензування
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11 рукописів видавничої продукції для рекомендації до друку; здійснили
наукову експертизу 15 законодавчих і нормативно-правових документів.
Науковими співробітниками проведено 6 попередніх експертиз дисертацій,
8 опонувань, надано 4 відгуки на автореферати дисертацій.
Відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки
України та Національної академії педагогічних наук України на 2017–2020 роки
Інститутом у 2020 році:
– здійснюється наповнення онлайн-ресурсу для діагностики інтересів,
здібностей,

цінностей

за

методикою

професійної

спрямованості.

(https://tests.pythonanywhere.com/);
– реалізовано пілотний проект – STEAM-урок в музеї за участі Інституту
обдарованої дитини НАПН України, Національного центру МАН, Музею
світового мистецтва Богдана та Варвари Ханенків, експериментального
навчального закладу;
– проведено

науково-практичний

семінар

на

курсах

підвищення

кваліфікації вчителів в лабораторії «МанЛаб» на тему: «Теоретичні
засади спеціалізованої освіти наукового спрямування в Україні»,
12.02.2020 р.;
– щорічно проводиться відбір і спеціальна підготовка обдарованих учнів
до участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS»;
– проведено V Всеукраїнський конкурс закладів загальної середньої освіти
України «Школа – джерело талантів».
У 2020 році Інститутом було проведено 12 масових науково-практичних
заходів за Планом роботи НАПН України, серед яких: 1 міжнародна
конференція; 2 Всеукраїнських конференції; 6 науково-практичних семінарів; 1
круглий стіл; 2 Всеукраїнських конкурси.
У 2020 році Інститут здійснював підготовку здобувачів на третьому
(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти відповідно до ліцензії
Міністерства освіти і науки України на освітню діяльність у сфері вищої освіти
на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 18 січня 2018 р.
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№ 53-л) у галузі 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні
науки, спеціалізація – Освіта та розвиток обдарованої особистості, ліцензійний
обсяг – 7 осіб. Акредитацію освітньої програми, за якою здійснюється
підготовка аспірантів, заплановано провести у 2021 році.
Загальна чисельність аспірантів (станом на кінець 2020 року) становить
6 осіб, із них: за державним замовленням – 4 особи (з відривом від виробництва –
3), за кошти фізичних і юридичних осіб – 2 особи (з відривом від виробництва – 1,
без відриву від виробництва – 1).
Кількість наданих співробітниками установи інтерв’ю засобам масової
інформації (телебачення, радіо, центральні та регіональні друковані ЗМІ,
Інтернет-видання) – 3.
Кількість надрукованих статей у засобах масової інформації – 2.
У 2020 році Інститут продовжував співпрацю з іноземним членом
НАПН України Франсом Монксом, з почесним академіком НАПН України
Пеггі Ефуа Оті-Боатенг (директор департаменту політики в галузі науки та
розвитку наукової бази секретаріату UNESCO). Організовано та здійснено
однієї чотирьох іноземних делегацій.
Спільно з Малою академією наук України

створено і забезпечується

функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEMцентру (http://stemua.science/).
Розроблено

та

впроваджено

комп’ютеризовану

комплексну

профорієнтаційну програму для старшокласників, яка здійснює діагностику
інтересів, здібностей, цінностей за методикою професійної спрямованості
Дж.Холланда; особистісних особливостей, характеру за опитувальником Р.
Кеттела (https://tests.pythonanywhere.com/).
Щорічно проводиться відбір і спеціальна підготовка обдарованих учнів до
участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS».
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XVI. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
Монографії
Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми :
монографія

/

авт.

кол.:

В.Г. Кремень,

В.В. Ільїн,

Є.Р. Борінштейн,

М.С. Гальченко, М.В. Ліпін, Д.В. Погрібна, Н.В. Савчук, О.А. Федорчук. – Київ
: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 320 с. (20 авт. арк.).
Науково-аналітична доповідь
Системно-статистичний аналіз якості освіти обдарованих учнів в Україні
(за результатами PISA-2018) : науково-аналітична доповідь / І. О. Якимова,
М. М. Міленіна. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. –
1,5 авт. арк.
Матеріали конференцій
Національна ідентичність як проблема науки й освіти : матеріали
науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2020 р.). – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 2020 – 314 с.
Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційноосвітньому просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції (Київ, 27 жовтня 2020 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини
НАПН України, 2020. – 342 с.
Обдаровані діти – скарб нації: матеріали Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції (м. Київ, 8–11 грудня 2020 року). – Київ :
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020 – 434 с.
НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
Навчальні посібники
Стратегії дослідницького пошуку : посібник для учнів / Н.І. Поліхун,
К.Г. Постова, І.А. Сліпухіна, Л.В. Горбань. – Київ : Інститут обдарованої
дитини НАПН України, 2020. – 6,0 авт.арк.
Освітня програма
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Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового
спрямування/ Н. І. Пліхун, К. Г.Постова, І. А.Сліухіна, Л. В. Горбань. – Київ :
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 2,0 авт.арк.
Робочий зошит
Основи наукових досліджень : робочий зошит / Н.І. Поліхун, К.Г. Постова,
Г.В. Онопчинко, О.В. Онопчинко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН
України, 2020. – 2,0 авт.арк.
ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ
Методичні посібники
Соціальна адаптація обдарованої особистості: від дитинства до юності :
методичний посібник / авт. кол.: Г.В. Ільїна, К.А. Андросович, Л.І. Ткаченко,
І.О. Якимова, В.М. Шульга. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН
України, 2020. – 6,0 авт. арк.
Методичні рекомендації
Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих
учнів ліцею : методичні рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник,
М. М. Новогородська. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2020. – 36 с. (2,0 авт. арк.).
Технології

психолого-педагогічного

забезпечення

адаптованості

обдарованої особистості до нових умов навчання : методичні рекомендації /
К.А. Андросович. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. –
2,0 авт. арк.
Діагностика креативності у профорієнтаційній роботі : методичні
рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська. – Київ :
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 2,0 авт. арк.

Статті
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1.

Androsovych

DEFINITION

ON

K.

THE

HIGH

SCHOOL

LEARNING

STUDENTS’SELF-ESTEEM

PERFORMANCE

INDICATORS

/

K. Androsovych O. Reva, S. Radetska, Y. Burdelna. // Journal of science. Lyon
(France) №8 /2020. – р.28-36. Режим доступу: http://www.joslyon.com/wpcontent/uploads/2020/06/Lyon_8.pdf
2.

Babiichuk S. Science education in the age of Industry 4.0: challenges to

economic development and human capital growth in Ukraine / S. Babiichuk,
S. Dovgyi, V. Nebrat, D. Svyrydenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho
Universytetu, (1). – Р. 146-151.
3.

Borinshteyn Y. R. Continuous education as the basis of sociocultural

adaptation/ Y. R. Borinshteyn, I. N. Orlenko. // ScienceRise: Pedagogical Education.
Volume 2(35). – 2020. – P.21-26.
4. Dubinina O. V. Criteria and indicators of formation of secondary school
teachers'

readiness

to

apply

internet

technologies

in

their

work

/

O. Dubinina,T. Kravchynska, I. Sidanich, S. Pavlenko // Information Technologies
and

LearningTools,

77

№3

(2020),

P.

292-301.

Електронний

ресурс:

http://lib.iitta.gov.ua/721205/
5.

Ilina H. Philosophical Canonand Pantheon // "The Days of Science of the

Faculty of Philosophy – 2020", International Scientific Conference (2020 ; Kyiv).
International Scientific Conference "TheDays of Science of the Faculty of Philosophy
– 2020", April 22-23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. –
Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2020. – P.8.
6.

Kamyshyn Volodimir. Criteria Indicators of the Consistency of Air

Traffic Controllers’ Preferences on a Set of Characteristic Errors / Oleksii Reva (&),
Volodimir Kamyshyn, […] // Advancesin Human Aspectsof Transportation
Proceedings of the AHFE 2020 : Virtual Conference on Human Aspects of
Transportation, July 16–20, 2020, Springer, USA. – P. 617-623.
7. Kuzmenko H. Art during the Reign of Rudolf II as Quintessence of
Leading Mannerism Trend at Prague Art Center / H.Kuzmenko, J.Romanenkova,
I.Bratus, S.Streltsova. // Journal of History Culture and Art Research, 2020. 9 (2).
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P. 396-407.
8.

Lidiia

Tkachenko.

Prestaciуn

de

servicioseducativosen

la

escuelasecundaria: unaexcursiуn al desarrollo de la civilizaciуn sociocultural
(Providing educational services in secondary school: an excursion to the development
of socio-cultural civilization) / Vasyl Madzihon, Nina Fedorova, […], Lidiia
Tkachenko, […] // Dilemascontemporбneos: Educaciуn, Polнtica y Valores
(Contemporary dilemmas: Education, Politics and Values : e-journal). –
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/1998
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видань
Прізвище, ініціали
Наукове періодичне видання
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
назва
ISSN
сумісник)
2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових
фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1)
Андросович К.А.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0002-4121-270X,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої ISSN Print 2309основне місце роботи
особистості», Інститут обдарованої
3935
дитини НАПН України.
Федорова Н.Ф.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0003-4382-4686,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої ISSN Print 2309основне місце роботи
особистості», Інститут обдарованої
3935
дитини НАПН України.
Сліпухіна І. А.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0002-9253-8021,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої ISSN Print 2309сумісник
особистості», Інститут обдарованої
3935
дитини НАПН України.
Мадзігон В.М.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0003-0692-2500,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої ISSN Print 2309основне місце роботи
особистості», Інститут обдарованої
3935
дитини НАПН України.
Андросович К.А.,
Збірник наукових праць «Педагогічні
ISSN Print 2413-
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Прізвище, ініціали
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
сумісник)
0000-0002-4121-270X,
основне місце роботи
Гальченко М. С.,
0000-0002-8151-530X,
основне місце роботи
Мадзігон В.М.,
0000-0003-0692-2500,
основне місце роботи
Федорова Н.Ф.,
0000-0003-4382-4686,
основне місце роботи
Сліпухіна І. А.,
0000-0002-9253-8021,
сумісник
Садова М.А.
0000-0002-4297-7317,
сумісник
Садова М.А.
0000-0002-4297-7317,
сумісник
Міленіна М.М.,
0000-0002-7320-3453,
основне місце роботи

Дубініна О.В.,
0000-0002-5405-8502,
сумісник
Рева О.М.,
0000-0002-5954-290X,
сумісник
Камишин В.В.,
0000-0002-8832-9470,
сумісник

Наукове періодичне видання
назва

ISSN

країна

інновації: ідеї, реалії, перспективи»,
4139
Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи»,
ISSN Print 2413Інститут обдарованої дитини
4139
НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи»,
ISSN Print 2413Інститут обдарованої дитини
4139
НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи»,
ISSN Print 2413Інститут обдарованої дитини
4139
НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи»,
ISSN Print 2413Інститут обдарованої дитини
4139
НАПН України.
Вісник Миколаївського національного
ISSN Print 2414університету імені В.О.
0023
Сухомлинського. Серія «Психологія»
Збірник наукових праць «Вчені записки
ISSN Print
Таврійського
національного
2311-4509
університету імені В.І. Вернадського».
Мистецька освіта: методологія, теорія,
практика: зб. наук. пр.; Київська держ.
акад.
декоративно-прикладного
ISSN
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.
2226-4051
Київ: Видавничий центр КДАДПМД ім.
М. Бойчука.
Збірник наукових праць "Вісник
ISSN 2218-7650
післядипломної
освіти"
Серія
«Педагогічні науки»
Науковий журнал «Наука, технології,
ISSN
інновації»
2520-6524
Науковий журнал «Наука, технології,
ISSN
інновації»
2520-6524

Таблиця І.2.2.
Рецензування рукописів видавничої продукції (друкованих та електронних видань) для
рекомендації їх до публікації (друку)
Назва структурного підрозділу
Відділ філософськометодологічних проблем
інноваційного розвитку людини
Відділ діагностики обдарованості
Відділ проектування розвитку

у т.ч. за видами продукції:
виробничонавчальна
практична

Усього,
одиниць

наукова

4

2

2

1
3

1
2

1
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довідкова

Назва структурного підрозділу
обдарованості
Відділ інноваційних технологій в
освіті обдарованих
Відділ інтелектуального розвитку
обдарованої особистості
Відділ підтримки обдарованості
Усього

Усього,
одиниць

наукова

3
11

2
7
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у т.ч. за видами продукції:
виробничонавчальна
практична

1
4

довідкова

Таблиця І.2.3.
Рецензування рукописів статей для наукових періодичних видань
Прізвище, ініціали
Наукове періодичне видання
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
назва
ISSN
сумісник)
1. Вітчизняні й зарубіжні наукові періодичні видання, що індексуються у
наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science Core Collection
2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових
фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1)
Андросович К.А.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0002-4121-270X, журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
основне місце роботи
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Малиношевська А.В.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0003-0472-1940,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
основне місце роботи
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Мельник М.Ю.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0001-6581-5129,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
основне місце роботи
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Аніщенко Н.В.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0002-1671-2139,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
сумісник
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Поліхун Н.В.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0002-0176-0752, журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
сумісник
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Постова К.Г.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0001-9728-4756,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
основне місце роботи
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Мадзігон В.М.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0003-0692-2500,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
основне місце роботи
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Киричук В.О.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0002-8698-1596,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
сумісник
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Федорова Н.Ф.,
Щоквартальний науково-методичний
0000-0003-4382-4686,
журнал «Освіта та розвиток обдарованої
ISSN Print
основне місце роботи
2309-3935
особистості», Інститут обдарованої дитини
НАПН України.
Андросович К.А.,
Збірник наукових праць «Педагогічні
ISSN Print
0000-0002-4121-270X, інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
2413-4139
основне місце роботи
обдарованої дитини НАПН України.
Малиношевська А.В.,
Збірник наукових праць «Педагогічні
ISSN Print
0000-0003-0472-1940,
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
2413-4139
основне місце роботи
обдарованої дитини НАПН України.
Ліпін М.В.,
Збірник наукових праць «Педагогічні
ISSN Print
0000-0003-0940-088X, інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
2413-4139
сумісник
обдарованої дитини НАПН України.
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країна

–

–

Прізвище, ініціали
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
сумісник)
Мельник М.Ю.,
0000-0001-6581-5129,
основне місце роботи
Аніщенко Н.В.,
0000-0002-1671-2139,
сумісник
Поліхун Н.В.,
0000-0002-0176-0752,
сумісник
Постова К.Г.,
0000-0001-9728-4756,
основне місце роботи
Камишин В.В.,
0000-0002-8832-9470,
сумісник
Мадзігон В.М.,
0000-0003-0692-2500,
основне місце роботи
Киричук В.О.,
0000-0002-8698-1596,
сумісник
Федорова Н.Ф.,
0000-0003-4382-4686,
основне місце роботи

Наукове періодичне видання
назва
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
обдарованої дитини НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
обдарованої дитини НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
обдарованої дитини НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
обдарованої дитини НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
обдарованої дитини НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
обдарованої дитини НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
обдарованої дитини НАПН України.
Збірник наукових праць «Педагогічні
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут
обдарованої дитини НАПН України.

166

ISSN
ISSN Print
2413-4139
ISSN Print
2413-4139
ISSN Print
2413-4139
ISSN Print
2413-4139
ISSN Print
2413-4139
ISSN Print
2413-4139
ISSN Print
2413-4139
ISSN Print
2413-4139

країна

Таблиця І.3.1.
Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів
№
з/п

Вид і назва проекту документа

1.
2.

Концепція природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
Пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу в ЗЗСО на
підставі викликів, що виникли у зв'язку з Covid-19

3.

Проєкт наказу «Про затвердження Положення про
педагогічну інтернатуру»

4.

Законопрєкт «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і
науково-технічну експертизу»
Проєкт Положення про ліцей
Проєкт Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України
щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік
Проєкт наказу «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних
освітніх програм»
Проєкт наказу МОН України «Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України»
Проєкт Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової
передвищої освіти
Проєкт Порядку проведення конкурсного відбору наукових
досліджень та науково-технічних (експериментальних)
розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів
державного бюджету в Національній академії педагогічних наук
України
Проєкт Положення про конкурсну комісію з відбору наукових
досліджень та науково-технічних (експериментальних)
розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів
державного бюджету в Національній академії педагогічних наук
України
Нова редакція Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Проєкт наказу МОН України «Про внесення змін до Порядку
формування Переліку наукових фахових видань України,
затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32»
Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Плану заходів щодо популяризації природничих наук
та математики»
Проєкт Закону України «Про запровадження базової зарплатні
педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та
запровадження доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів»

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
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Куди подано
(НАПН України,
МОН України тощо)
НАПН України
НАПН України
МОН України
НАПН України
МОН України
НАПН України
МОН України
МОН України, НАПН
України
МОН України, НАПН
України
НАПН України

НАПН України
НАПН України
НАПН України
НАПН України
НАПН України

Таблиця І.3.2.
Науково-методична експертиза навчальної літератури, засобів навчання і навчального
обладнання для надання грифів і свідоцтв Міністерства освіти і науки України

Типи закладів освіти,
де передбачено їх
використання
Заклади дошкільної освіти
Заклади загальної середньої
освіти (для початкової школи)
Заклади загальної середньої
освіти (для основної і старшої
школи)
Заклади загальної середньої
освіти (для дітей з особливим
освітніми потребами)
Заклади позашкільної освіти
Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти
Інше (зокрема, інноваційна
діяльність та дослідноекспериментальна робота)
Усього

Усього,
одиниць

у т.ч. за видами:
навчальнометодична
засоби
література
навчання
(схвалено до
(свідоцтво)
використання)

навчальна
література
(гриф)

навчальне
обладнання
(свідоцтво)

0
0
1

1

0

0
0
0

1

1

0

0

0

Таблиця І.3.3.
Експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора
філософії) та доктора наук

Усього

Напрям

Попередня експертиза дисертацій
(у межах спеціалізованої вченої ради)
Відгуки на дисертації (опонування)
Відгуки на автореферати дисертацій

у т.ч. дисертацій на здобуття
наукових ступенів:
кандидата наук
(доктора
доктора наук
філософії)
осіб*
од.**
осіб*
од.**

осіб*

од.**

2

6

2

4

2

2

3
2

8
4

2
2

6
3

2
1

2
1

* Чисельність вчених установи, які здійснювали у звітному році експертизу дисертацій.
** Кількість дисертацій, на які подано експертизу. Водночас, з метою запобігання дублювання необхідно
уточнювати при підрахунку дані про здобувачів наукових ступенів.

Таблиця I.4.
Інформація про висвітлення результатів діяльності установи, закладу в
інформаційному науково-освітньому просторі
(на кінець звітного року)
Назва показника

Усього
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у тому числі працівники:

Загальна кількість наукових, науково-педагогічних
працівників на кінець звітного року, осіб
з них мають профілі в Google Scholar, осіб
з них представлені у системі «Бібліометрика
української науки», осіб
з них мають ORCID iD, осіб
Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які
мають профілі в Google Scholar, відсотків
Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які
представлені у системі «Бібліометрика української науки»,
відсотків
Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які
мають ORCID iD, відсотків
Кількість наукових, науково-педагогічних працівників,
індекс Гірша яких 1–10 (згідно з наявними у Google
Scholar бібліометричними портретами), осіб
Кількість наукових, науково-педагогічних працівників,
індекс Гірша яких у межах 11–19 (згідно з наявними у
Google Scholar бібліометричними портретами), осіб
Кількість наукових, науково-педагогічних працівників,
індекс Гірша яких ≥ 20 (згідно з наявними у Google
Scholar бібліометричними портретами), осіб
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54

за основним
місцем роботи
31

37
28

19
15

18
13

43
69%

21
61%

22
78%

52%

48%

57%

80%

68%

96%

30

14

16

3

2

1

0

0

0

сумісники
23

Таблиця I.5.
Інформація про представлення установи, закладу в Електронній бібліотеці НАПН
України
(на кінець звітного року)
Кількість ресурсів
Назва структурного підрозділу
усього

у т.ч. додано у
звітному році

Кількість завантажень
усього

у т.ч. у
звітному році

Структурні підрозділи (на кінець звітного року)
Відділ підтримки обдарованості

5

4

1648

1632

Відділ діагностики обдарованості

74

4

23982

7316

60

6

30515

8963

21

1

5694

2280

35

9

4918

1971

17

1

3881

1256

5

0

1341

316

Відділ проектування розвитку
обдарованості
Відділ філософсько-методологічних
проблем інноваційного розвитку
людини
Відділ інноваційних технологій в
освіті обдарованих
Відділ інтелектуального розвитку
обдарованої особистості
Науково-організаційний відділ

Структурні підрозділи, які припинили діяльність до початку звітного року
Відділ підтримки обдарованості та
міжнародної співпраці
Відділ формування та розвитку
інформаційних мережевих ресурсів
Відділ моніторингу обдарованості
дітей та молоді
Загальноінститутські ресурси
Усього

26

х

4492

1632

4

х

866

379

41

х

17115

6253

16

х

1475

498

304

25

95927

28161
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Таблиця ІІ.1.

Виконання наукових досліджень у 2020 році (одиниць)

Усього
у тому числі
досліджувалося
Назви структурних підрозділів
тем за державною та
розпочато у
завершено у
галузевою
звітному році
звітному році
тематикою
Фундаментальні дослідження
Відділ філософсько1
0
1
методологічних проблем
інноваційного розвитку людини
Усього
1
0
1
Прикладні дослідження
Відділ проектування розвитку
1
1
0
обдарованості
Відділ діагностики
обдарованості

1

0

0

Відділ підтримки обдарованості

1

0

0

Відділ інноваційних технологій
в освіті обдарованих

1

0

0

Відділ інтелектуального
розвитку обдарованої
особистості

2

1

1

6

2

2

Усього

171

Таблиця ІІ.3.1.
Продукція, підготовлена/опублікована за завершеними у 2020 році фундаментальними дослідженнями
(частина І)

Напрям
дослідження

Тема наукового
дослідження,
термін
виконання

2. Філософія Стратегії та
освіти
методи
розвитку
творчої
особистості
№ 0118U000251

Науковий
керівник
дослідження
(ПІБ,
науковий
ступінь)
Ільїн В.В.,
д.філ.н.

Підготовлено
продукцію1
(вид, назва, обсяг)

друковані видання
(бібліографічний опис,
ISBN)

з них опубліковано
електронні видання
(бібліографічний опис з адресою
видання в Електронній
бібліотеці НАПН України,
ISBN)

Наукова продукція3

Наукова продукція3

Наукова продукція3

Монографія «Стратегії
формування творчої
особистості: методи,
прийоми, форми» – 20,0
авт. арк.

Стратегії формування
творчої особистості:
методи, прийоми,
форми :
колективна монографія
/ авт. кол.: В. Г.
Кремень, В. В. Ільїн, Є.
Р. Борінштейн,
М. С. Гальченко, М. В.
Ліпін, Д. В. Погрібна,
Н. В. Савчук, О. А.
Федорчук. –
Київ : Інститут
обдарованої дитини
НАПН України, 2020. –
320 с.

Стратегії формування
творчої особистості:
методи, прийоми, форми :
колективна монографія /
авт. кол.: В. Г. Кремень, В.
В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн,
М. С. Гальченко, М. В.
Ліпін, Д. В. Погрібна, Н. В.
Савчук, О. А. Федорчук. –
Київ : Інститут обдарованої
дитини НАПН України,
2020. – 320 с.
https://lib.iitta.gov.ua/723034/

2018-2020 рр.

електронні освітні
ресурси7 (крім тих, які
враховано у колонці 6)

ISBN 978-617-7734-29-0

Усього (одиниць): 1

Усього (одиниць): 1
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Усього (одиниць): 1

Усього (одиниць): 0

Таблиця ІІ.3.2.
Продукція, опублікована за завершеними у 2020 році фундаментальними дослідженнями
(частина ІІ: статті)
Кількість статей (одиниці)
у тому числі за мовами
статей:

у тому числі за видами видань:
матеріали
конференцій
(інших науковопрактичних заходів)

наукові періодичні видання

індексуються в інших наукометричних базах даних** (окрім
статей, які враховано у графі 8)

усього

з них індексуються у Scopus і Web of
Science Core Collection

українська

англійська

німецька

французька

польська

інші (уточнити які)

з
н
и
х
:
індексуються у Scopus і Web of
Science Core Collection

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Стратегії та
методи
розвитку
творчої
особистості
№
0118U0002
51
2018-2020
рр.

82

49

47

2

23

0

0

0

0

24

74

8

0

0

0

0

0

усього

усього

індексуються в інших наукометричних базах даних** (окрім
статей, які враховано у графі 5)

1

усього*

індексуються у Scopus і Web of
Science Core Collection

з них
опублікова
них
вченими
установи
спільно з
зарубіжним
и авторами

внесені до Переліку наукових
фахових видань України

Тема
наукового
досліджен
ня,
термін
виконання

зарубіжні

з
н
и
х
:

вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними партнерами
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Усього*

82

49

47

2

23

0

0

0

0

24

74

8

0

0

0

0

0

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.
** EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.),
Index Copernicus International тощо.
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Таблиця ІІ.3.3.
Продукція, опублікована за завершеними у 2020 році фундаментальними дослідженнями
(частина ІІІ: тези доповідей)
Кількість тез доповідей (одиниці)
у тому числі за видами науково-практичних заходів:

німецька

французька

польська

інші
(уточнити які)

Усього*

англійська

1
Стратегії та методи розвитку творчої
особистості
№ 0118U000251
2018-2020 рр.

українська

Тема наукового дослідження,
термін виконання

у тому числі за мовами:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18

3

12

10

2

3

17

1

0

0

0

0

18

3

12

10

2

3

17

1

0

0

0

0

міжнародні
усього*

всеукраїнські,
усього

усього

у т.ч. за місцем
проведення:
в Україні

за кордоном

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.
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інші,
усього

Таблиця ІІ.3.4.
Наукові результати фундаментальних досліджень, завершених у 2020 році
(частина 1: кількісні показники)
Тема
наукового
дослідження
Стратегії та
методи
розвитку
творчої
особистості

Закони

Закономірності

Теорії

Концепції

Гіпотези

Тенденції

Моделі

Наукові
принципи

Критерії

Методи

Інше

–

2

3

4

2

2

3

3

2

2

–

№ 0118U000251

Таблиця ІІ.3.5.
Наукові результати фундаментальних досліджень, завершених у 2020 році
(частина 2)
Тема
наукового дослідження
Стратегії та методи
розвитку творчої
особистості
№ 0118U000251

Складники та рівні
освіти*
Базова середня освіта
Профільна середня
освіта
Вища освіта
Освіта дорослих, у
тому числі
післядипломна освіта

1.
2.
1.
2.
3.

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
Закони
------------Закономірності
Соціально-психологічні і соціально-культурні закономірності розвитку творчої
особистості в процесах зміни ціннісних парадигм
Віртуалізація освітніх технологій під впливом інформаційно-цифровій реальності
Теорії
Продуктивної уяви як фундаментальної передумови розвитку обдарованості
особистості
Персоналогічний характер формування творчої особистості
Теоретичні засади модернізації педагогічних методик і практик творчого розвитку
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Тема
наукового дослідження

Складники та рівні
освіти*

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
особистості у відповідності до соціально-культурних викликів інформаційного світу.
Концепції
Концепцію творчої особистості в інноваціях педагогічного процесу
Відмінності творчості та інновації як двох стратегій людського існування
Творчої природи традиції як живого досвіду всезагальних конфігурацій самореалізації
особистості
Взаємозалежності творчості та обдарованості в контексті сучасної педагогіки,
орієнтованої на формування ціннісного підходу до всіх аспектів сучасного життя.
Гіпотези
Наявності нігілістичного потенціалу інформаційно-цифрової реальності
Трансформації способів самовиявлення творчої особистості у відповідності з
потребами глобальної інформаційно-комунікативної мережі
Тенденції
Збільшення ролі дистанційної освіти в процесі індивідуалізації навчання і виховання.
Загострення суперечності між інновацією і традицією в параметрах динаміки
інформаційного світу
Моделі
Творчого мислення як ефекту соціально-культурної комунікації
Викладання філософії для дітей як важливої передумови демократизації суспільства та
формування вільного, креативного й відповідального мислення.
Творчої особистості як умови формування наукової освіти
Наукові принципи
Персоналогізму
Інтертекстуальності
Номадичності
Критерії
Методологічного плюралізму
Трансверсальності
Методи
Контамінаційного аналізу
Генеології освіти
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Таблиця ІІ.4.1
Продукція, підготовлена/опублікована за завершеними у 2020 році прикладними дослідженнями
(частина 1)

Напрям
дослідження

Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Напрям 3.
СистемноЯкість освіти.
статистичний
Інформаційне аналіз якості освіти
освітнє
обдарованих учнів
середовище.
в Україні
(за результатами
PISA-2018)
№ 0120U100387

Науковий
керівник
дослідження
(ПІБ, науковий
ступінь)
Якимова
Ірина
Олександрівна,
канд.психол.наук

з них опубліковано

Підготовлено
продукцію1
(вид, назва, обсяг)

Наукова продукція3
Науково-аналітична
доповідь «Системностатистичний аналіз
якості освіти
обдарованих учнів в
Україні (за
результатами PISA2018)»

електронні
освітні
ресурси7 (крім
тих, які
враховано у
колонці 6)

друковані видання
(бібліографічний
опис, ISBN)

електронні видання
(бібліографічний опис з
адресою видання в
Електронній бібліотеці
НАПН України, ISBN)

Наукова продукція3

Наукова продукція3

-

-

-

Усього (одиниць):
0

Усього (одиниць): 0

Усього
(одиниць):0

02.2020-12.2020
Усього (одиниць): 1
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Таблиця ІІ.4.2.
Продукція, опублікована за завершеними у 2020 році прикладними дослідженнями
(частина ІІ: статті)
Кількість статей (одиниці)
у тому числі за мовами
статей:

у тому числі за видами видань:
матеріали
конференцій
(інших науковопрактичних заходів)

наукові періодичні видання
вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними партнерами

французька

польська

інші (уточнити які)

з них
опублікован
их вченими
установи
спільно з
зарубіжним
и авторами

німецька

з них:

англійська

з них:

українська

Тема
наукового
дослідженн
я,
термін
виконання

зарубіжні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Системностатистичн
ий аналіз
якості
освіти
обдаровани
х учнів в
Україні (за
результата
ми PISA2018)
№

3

2

2

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

усього
*
усьог
о

внесені
до
Перелік
у
наукови
х
фахови
х
видань
України

індексують
ся у Scopus
і Web of
Science
Core
Collection

індексують
ся в інших
наукометричних
базах
даних**
(окрім
статей, які
враховано у
графі 5)

усьог
о

індексують
ся у Scopus
і Web of
Science
Core
Collection

індексують
ся в інших
наукометричних
базах
даних**
(окрім
статей, які
враховано у
графі 8)
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усьог
о

з них
індексують
ся у Scopus
і Web of
Science
Core
Collection

0120U1003
87
02.2020 –
12.2020

Усього*

3

2

2

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.
** EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.),
Index Copernicus International тощо.
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Таблиця ІІ.4.3.

французька

польська

інші
(уточнити які)

Усього*

німецька

1
Системно-статистичний аналіз якості освіти
обдарованих учнів в Україні (за
результатами PISA-2018)
№ 0120U100387
02.2020 – 12.2020

інші,
усього

англійська

Тема наукового дослідження,
термін виконання

7

8

9

10

11

12

13

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

міжнародні
усього*

у т.ч. за місцем
проведення:
в
за
Україні
кордоном
5
6

всеукраїнські,
усього

усього

2

3

4

1

0

1

1

1

0

1

1

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.
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у тому числі за мовами:

українська

Продукція, опублікована за завершеними у 2020 році прикладними дослідженнями
(частина ІІІ: тези доповідей)
Кількість тез доповідей (одиниці)
у тому числі за видами науково-практичних заходів:

Таблиця ІІ.4.4.
Наукові результати прикладних досліджень, завершених у 2020 році
(частина 1, кількісні показники)
Тема
наукового дослідження
Системно-статистичний
аналіз якості освіти
обдарованих учнів в
Україні
(за результатами PISA2018)

Стандарти

Програми

-

-

Методики Технології

-

-

Методи розв’язання
визначених проблем

Способи розв’язання
визначених проблем

Інше *

-

1

1

* Статистичні дані за результатами дослідження PISA (академічно обдаровані учні/студенти)
Таблиця ІІ.4.5.
Наукові результати прикладних досліджень, завершених у 2020 році
(частина 2)
Тема наукового дослідження
Системно-статистичний
аналіз якості освіти
обдарованих учнів в Україні
(за результатами PISA-2018)

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)

Складники та рівні освіти
базова середня освіта,
профільна середня освіта,

Уперше отримано системно-статистичні дані результатів дослідження PISA для
академічно обдарованих учнів

професійна (професійнотехнічна) освіта
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у тому числі
монограф
ії
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інше

каталоги

довідники

у тому числі

мовні, лінгвістичні словники

Навчальна продукція

енциклопедії (енциклопедичні словники)

Усього

інше

навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні посібники,
хрестоматії, практикуми, робочі зошити)
засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; навчальні карти;
електронні засоби навчального призначення, та ін.)

підручники

навчальні програми

Виробничо-практична
продукція
у тому числі

Усього

інше

практичні порадники

методичні рекомендації

методичні посібники

Наукова продукція

практичні посібники

усього

інше

збірники наукових праць, матеріали конференцій (у тому числі збірники тез
доповідей)

препринти

у тому числі

видані за кордоном

Офіційна
продукція

усього

усього

інше

нормативні, нормативно-інструктивні видання

інструкції

стандарти

Усього

Таблиця IІ.5.1.

Продукція, підготовлена/опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2020 році (одиниць)
(частина 1)
Довідкова продукція
у тому числі

1
Підготовле
но
продукцію
З них
друковані
та
електронні
видання

2

3

4

5

6

7

8

5

4

9

10

11

12

13

1

3

1*

4

1

3

1

* Науково-аналітична доповідь
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14

15

16

1

3

1

17

18

19

20

3

1

21

22
2

23

24

25

26

27

28

29

30

Таблиця ІІ.5.2.
Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2019 році
(частина ІІ: статті)
Кількість статей (одиниці)
у тому числі за мовами
статей:

у тому числі за видами видань:
наукові періодичні видання
вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними партнерами

англійська

німецька

французька

польська

інші (уточнити які)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13

8

3

2

3

0

0

0

5

0

12

2

0

0

0

0

0

внесені
до
Перелік
у
наукови
х
фахових
видань
України

індексуютьс
я у Scopus і
Web of
Science Core
Collection

індексуютьс
я в інших
наукометричних
базах
даних**
(окрім
статей, які
враховано у
графі 5)

усього

українська

з них
опубліковани
х вченими
установи
спільно з
зарубіжними
авторами

усього

Стратегії і
методи
розвитку
творчої
особистості
№
0118U000251
2018-2020 рр.

з них:

з них
індексуютьс
я у Scopus і
Web of
Science Core
Collection

усього
1

зарубіжні

з них:

усього*

Тема
наукового
дослідження,
термін
виконання

матеріали
конференцій
(інших науковопрактичних
заходів)

індексуютьс
я у Scopus і
Web of
Science Core
Collection

індексуютьс
я в інших
наукометричних
базах
даних**
(окрім
статей, які
враховано у
графі 8)

185

Теоретикометодичні
засади
діагностики
когнітивних
та
особистісних
чинників
самовизначен
ня щодо
майбутньої
професії
обдарованих
учнів ліцею
№
0119U100196
2019-2021 рр.
Теоретикометодичні
засади
інте¬грації
фор-мальної і
неформальної
освіти
обдарованих
учнів на
основі
освітніх
програм
спеціа¬лізова
ної освіти
наукового
спря¬муванн
я
№
0119U100198
2019-2021 рр.

30

15

7

0

7

7

2

0

8

0

21

5

0

0

0

2

0

24

15

6

2

7

0

0

0

9

2

13

3

0

0

0

0

0

186

Науковометодичне
забезпечення
соціальнопсихологічно
ї адаптації
обдарованих
учнів в
умовах
інформаційно
-освітнього
середовища
закладів
загальної
середньої
освіти
№
0119U100175
2019-2021 рр.
Методичні
засади
інноваційних
практик
наукової
освіти у
регіональній
мережі
Центру
ЮНЕСКО
«Мала
академія наук
України»
№
0120U100087
2020-2022 рр.

17

7

4

0

3

3

0

0

7

0

9

4

0

0

0

0

0

24

17

6

2

8

3

3

0

4

0

13

5

0

0

0

0

0

187

Дидактичні
засади
навчання
інтелектуаль
но
обдарованих
учнів ліцею
№
0119U100197
2019-2021 рр.
Системностатистичний
аналіз якості
освіти
обдарованих
учнів в
Україні (за
результатами
PISA-2018)
№
0120U100387
02.2020 –
12.2020
Усього*

24

19

9

0

9

3

0

0

2

0

12

2

0

0

0

1

0

3

2

2

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

135

83

37

6

37

16

5

0

36

2

83

21

0

0

0

3

0

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.
** EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.),
Index Copernicus International тощо.
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Таблиця ІІ.5.3
Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2019 році.
(частина ІІІ: тези доповідей)

Теоретикометодичні
засади
діагностики
когнітивних та
особистісних
чинників
самовизначення
щодо
майбутньої
професії
обдарованих
учнів ліцею

англійська

німецька

французька

польська

інші
(уточнити які)

1
Стратегії і
методи розвитку
творчої
особистості
№ 0118U000251
2018-2020 рр.

інші,
усього

6

7

8

9

10

11

12

13

міжнародні
усього* всеукраїнські,
усього
усього

у тому числі за мовами:

українська

Тема наукового
дослідження,
термін
виконання

Кількість тез доповідей (одиниці)
у тому числі за видами науково-практичних заходів:
у т.ч. за місцем
проведення:

2

3

4

в
Україні
5

5

1

2

2

0

2

4

1

0

0

0

0

3

1

1

1

0

1

3

0

0

0

0

0

за кордоном
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№ 0119U100196
2019-2021 рр.
Теоретикометодичні
засади
інте¬грації
формальної і
неформальної
освіти
обдарованих
учнів на основі
освітніх
програм
спеціа¬лізованої
освіти
наукового
спря¬мування
№ 0119U100198
2019-2021 рр.
Науковометодичне
забезпечення
соціальнопсихологічної
адаптації
обдарованих
учнів в умовах
інформаційноосвітнього
середовища
закладів
загальної
середньої освіти

5

3

2

2

0

1

5

0

0

0

0

0

7

2

4

4

0

0

6

1

0

0

0

0

190

№ 0119U100175
2019-2021 рр.
Дидактичні
засади навчання
інтелектуально
обдарованих
учнів ліцею
№ 0119U100197
2019-2021 рр.
Методичні
засади
інноваційних
практик
наукової освіти
у регіональній
мережі Центру
ЮНЕСКО
«Мала академія
наук України»
№ 0120U100087
2020-2022 рр.
Системностатистичний
аналіз якості
освіти
обдарованих
учнів в Україні
(за результатами
PISA-2018)
№ 0120U100387
02.2020 –
12.2020
Усього*

2

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

4

3

1

1

0

0

4

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

27

12

11

11

0

4

25

2
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* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.
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Таблиця ІІ.6.
Дані щодо найбільш вагомих результатів наукових досліджень у 2020 році
№
з/п

Тема наукового
Складники та
дослідження, вид і
рівні освіти
термін виконання
Стратегії та методи Базова середня
розвитку творчої
освіта;
особистості
профільна
середня освіта;
Номер державної
вища освіта;
реєстрації:
позашкільна
0118U000251
освіта
(фундаментальне)
2018-2020 рр.

1.

ТеоретикоБазова середня
методичні засади освіта;

Науковий
результат
дослідження
Розкрито проблеми
творчої особистості
в умовах
інформаційноцифрової
реальності, у якій
послаблюється дія
раціональних
детермінант, а
традиційні
природні та
соціальні об’єкти
заміщаються
віртуальними.
Перехід до нового
виміру
цивілізаційного
буття активізує
інтелектуальну
діяльність,
головним змістом
якої є енергія
творчості.
Подано
профорієнтаційно-

Назва підготовленої
продукції,
її вид та обсяг,
електронний лінк
Стратегії формування
творчої особистості:
методи, прийоми,
форми :
колективна монографія
/ авт. кол.: В. Г.
Кремень, В. В. Ільїн, Є.
Р. Борінштейн,
М. С. Гальченко, М. В.
Ліпін, Д. В. Погрібна,
Н. В. Савчук, О. А.
Федорчук. –
Київ : Інститут
обдарованої дитини
НАПН України, 2020. –
320 с.

Очікуваний
соціальний ефект

Сфера
впровадження

Упровадження
Заклади вищої
монографії сприяє
освіти;
підвищенню
заклади
ефективності
загальної
освітнього процесу середньої освіти;
щодо формування
наукові
творчої
бібліотеки;
особистості,
,
підвідомчі
розширенню
установи/
можливостей
заклади НАПН
розвитку
України
обдарованості.

Споживачі
продукції
Монографія
розрахована
на викладачів,
науковців,
аспірантів,
студентів, а
також
усіх,
кого хвилює
перспектива
людини
в
контексті
суперечносте
й і викликів
нової епохи.

ttps://lib.iitta.gov.ua/7230
34/

Діагностика
Сприяє своєчасній
самовизначення щодо ідентифікації та
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Заклади вищої
освіти;

Методичні
рекомендації

№
з/п

Тема наукового
дослідження, вид і
термін виконання
діагностики
когнітивних
та
особистісних
чинників
самовизначення
щодо майбутньої
професії
обдарованих учнів
ліцею.
Номер державної
реєстрації:
0119U100196
(прикладне)
2019-2021 рр.

Складники та
рівні освіти
профільна
середня освіта;
позашкільна
освіта

Науковий
результат
дослідження

Назва підготовленої
продукції,
її вид та обсяг,
електронний лінк
майбутньої професії
обдарованих
учнів
ліцею : методичні
рекомендації / Н. А.
Бєльська,
М.
Ю.
Мельник,
М. М. Новогородська.
– Київ : Інститут
обдарованої дитини
НАПН України, 2020.
– 36 с.

Очікуваний
соціальний ефект

діагностичну
супроводу
тестову
систему
обдарованості. А
«Інтереси
та
також
здібності»,
що
реалізації
спрямована
на
потенціалу
двостороннє
обдарованих
дослідження
старшокласників,
особистості:
удосконаленню
мотиваційної
методів та
структури
технологій
(професійних
виявлення
інтересів,
обдарованих учнів
схильностей)
та http://lib.iitta.gov.ua/id/ та їх професійного
структури задатків eprint/723037
самовизначення.
і
здібностей.
Діагностичні
методики
було
стандартизовано.
Нормативні
дані сформовані на
українській
виборці.
Тестова
система
рекомендована для
розв’язання
проблеми
професійної
орієнтації
та
кар’єрного
консультування
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Сфера
впровадження

Споживачі
продукції

заклади
загальної
середньої освіти;
наукові
бібліотеки;
підвідомчі
установи/
заклади НАПН
України

адресовано
педагогам,
психологам,
працівникам
освітніх
закладів, які
працюють з
обдарованими
дітьми
й
учнівською
молоддю,
а
також
науковим
працівникам,
аспірантам,
викладачам
психологопедагогічних
дисциплін.

№
з/п

Тема наукового
дослідження, вид і
термін виконання

Складники та
рівні освіти

Науковий
результат
дослідження

Назва підготовленої
продукції,
її вид та обсяг,
електронний лінк

обдарованих учнів
ліцею.
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Очікуваний
соціальний ефект

Сфера
впровадження

Споживачі
продукції

Таблиця ІІ.7.

Відомості щодо результатів створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності
Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Об’єкт права
інтелектуальної
власності

Отримані свідоцтва про
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір у
звітному році (зазначити
вихідні дані документу)

Подано заявок на
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір
(зазначити вихідні дані
документу)
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Отримані патенти на
Подано заявок на
винаходи, корисні
реєстрацію
моделі у звітному
винаходів, корисних
році (зазначити
моделей, (зазначити
вихідні дані
назву, вихідні дані)
документу

№
з/п

1
Пріоритетні
напрями
наукових
досліджень
(тематика)

Напрям 4:
Педагогіка і
психологія
освітнього
процесу
Усього:
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Експериментом охоплено два рівні освіти: базова середня освіта, позашкільна освіта.

За угодами

Місцевими органами
управління освітою

серед них

Обласними органами
управління освітою

Складники та рівні освіти

МОН України

Кількість експериментів за рівнями

Усього

Підвідомчої установи
НАПН України
(за рішенням відділення
НАПН України,
вченої ради установи)
Структурного підрозділу
підвідомчої установи
(за рішенням вченої
ради установи)

Академічний
(за рішенням Президії
НАПН України)

Всеукраїнський
(за рішенням МОН
України)

Освіта дорослих, у тому
числі післядипломна
освіта

Вища освіта

Фахова передвища освіта

Професійна (професійнотехнічна) освіта

Спеціалізована освіта

Позашкільна освіта

Профільна середня освіта

Базова середня освіта

Початкова освіта

Дошкільна освіта

Усього

Таблиця ІІІ.1.

Кількісна характеристика експериментів Інституту обдарованої дитини НАПН України
Кількість
експериментальних
закладів освіти, установ,
організацій
серед них
затверджено

+
+
+
6

+
+
+
6

Таблиця ІІІ.2.
Загальна характеристика експериментів за їх рівнями

№
з/п

Тема
експериментальної
роботи, термін
проведення
експерименту

Складники
та рівні
освіти

Пріоритетний
напрям
наукових
досліджень
(тематика)*

Науковий керівник
(П.І.Б., посада,
наук. ступінь,
вчене звання)

Нормативно-правовий документ, на
підставі якого проводився
експеримент (наказ МОН України,
постанова Президії НАПН України,
рішення вченої ради підвідомчої
установи)

Кількість закладів,
установ, організацій,
в яких проводиться
експеримент

Експерименти рівня підвідомчої установи**

Теоретикометодичні засади
діагностики
когнітивних та
особистісних
чинників
самовизначення
щодо майбутньої
професії
обдарованих учнів
ліцею

Складники:
повна
загальна
середня
освіта;
позашкільна
освіта.
Рівні:
профільна
середня
освіта, яка
відповідає
третьому
рівню
Національної
рамки
кваліфікацій.

Педагогіка і
психологія
освітнього
процесу.
Виявлення
обдарованості
дітей та
розвиток їхніх
здібностей в
освітньому
процесі

Мельник Марина
Юріївна, кандидат
педагогічних наук,
завідувач відділу
діагностики
обдарованості
Інституту
обдарованої
дитини НАПН
України.
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Постанови Президії НАПН
України від 19.04.2018 р. протокол №
1-2/6-123

1.
Технічний
ліцей м. Києва
2.
Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№201 м. Києва
3.
Спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів
№307 з поглибленим
вивченням
природничих наук
4.
Мала академія
наук України
5.
Навчальнонауковий
гуманітарний
інститут ТНУ ім.
В. І. Вернадського
6.
ПВНЗ
«Український
гуманітарний
інститут»

Таблиця ІІІ.3.
Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту

Тема експериментальної
роботи
Теоретико-методичні засади
діагностики когнітивних та
особистісних
чинників
самовизначення
щодо
майбутньої
професії
обдарованих учнів ліцею
ІІ етап.

Інформація про
інновації,
що відпрацьовуються
Дослідження
спрямоване на виявлення
особливостей
самовизначення
щодо
майбутньої
професії
учнів ліцею із різними
видами
обдарованості
(академічна,
творча,
інтелектуальна)
та
розробку
теоретикометодичних
засад
діагностики когнітивних
та особистісних чинників
самовизначення
щодо
майбутньої
професії
учнів ліцею залежно від
виду обдарованості.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу
експерименту
висновки про виявлені
проблеми

шляхи їх вирішення
засобом інновацій

зміни після запропонованих
нововведень

За
результатами
математичного аналізу даних
експериментального
дослідження виявлено п’ять
незалежних груп інтересів та
схильностей
(профілів
навчально-професійних
інтересів) обдарованих учнів
ліцею: економічно-правовий
(менеджмент,
економіка,
юриспруденція);
гуманітарний
(філологія,
мистецтво,
історія,
літературна
творчість);
природничий (біологія, хімія,
медицина,
географія,
ризик/спорт);
інженернотехнологічний
(фізика,
математика,
інформатика,
техніка,
при запереченні
інтересу
до
права
і
літературної
творчості);
соціально-педагогічний
(педагогіка,
сервіс,
при
запереченні
інтересу
до
науки).
Встановлено
інтелектуальне забезпечення
(когнітивні
кореляти)

Здійснено апробацію
модифікованих
тестів
Ф. Вільямса
(оброблено
1247
протоколів;
сформовано
каталог
частот
відповідей
та
каталог-архів типових та
оригінальних відповідей;
розроблено нові тестові
нормативи).
Розроблено
алгоритми
розрахунку
рівня
потенційної
успішності та готовності
до навчання відповідно до
профілів
навчальнопрофесійних інтересів, що
включають суб’єктивний
фактор
(інтереси
та
схильності)
та
об’єктивний
(комплементарні
та
некомплементарні
здібності).
Визначено
типові
особливості
обдарованих учнів ліцею,
які
впливають
на
самовизначення
щодо
майбутньої професії та

Отримані
результати
покладені в основу тестового
діагностичного комплексу, до
якого включені оригінальний
тест-опитувальник
самовизначення
щодо
майбутньої
професії
обдарованих учнів ліцею та
україномовна версія ТСІ
Р. Амтхауера
(бланковий
варіант); розроблено тестові
норми для хлопців та дівчат
тринадцяти,
чотирнадцяти,
п’ятнадцяти, шістнадцяти та
сімнадцяти років. Комплекс
спрямований на вимірювання
інтересів, схильностей та
уподобань учнів, їх творчої
вмотивованості,
а
також
містить завдання, орієнтовані
на вивчення дев’яти видів
здібностей.
Створений
тестовий
комплекс
є
складовою
системи
психолого-педагогічної
підтримки
й
розвитку
обдарованості та фактором
своєчасного й успішного
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Тема експериментальної
роботи

Інформація про
інновації,
що відпрацьовуються

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу
експерименту
висновки про виявлені
проблеми

шляхи їх вирішення
засобом інновацій

зміни після запропонованих
нововведень

кожного
із
зазначених
профілів.
Здійснено
аналіз
відмінностей в отриманих
результатах між контрольною
та
експериментальною
групами,
а
також
між
хлопцями
та
дівчатами.
З’ясовано,
що
інтереси
обдарованих учнів ліцею, у
порівнянні з учасниками
контрольної групи, виражені
яскравіше, що свідчить на
користь їх більшої готовності
до самореалізації. Емпірично
підтверджено, що показники
IQ учнів, які орієнтуються на
дисципліни і види діяльності
інженерно-технологічного
профілю,
значно
перевершують
аналогічні
результати учнів, що надають
перевагу дисциплінам інших
профілів
навчальнопрофесійних
інтересів.
З’ясовано, що показники IQ
хлопців значно перевершують
аналогічні результати дівчат
за результатами дослідження
математичного
та
просторового
інтелекту.
Встановлено, що інтерес до

мають враховуватися у
діагностичній
роботі.
Розроблено
практичні
рекомендації психологам
та
педагогічним
працівникам
закладів
загальної середньої та
позашкільної освіти щодо
діагностики
самовизначення
у
майбутній
професії
обдарованих учнів ліцею.

самовизначення
щодо
майбутньої
професії
обдарованих учнів ліцею,
оскільки
забезпечує
працівників закладів освіти
необхідною інформацією для
побудови
індивідуальних
траєкторій
розвитку
обдарованої особистості. Це
сприятиме
покращенню
психолого-педагогічного
супроводу
розвитку
обдарованої
особистості,
підвищенню рівня науковометодичного
забезпечення
педагогічних
працівників
освітніх
закладів,
що
працюють з обдарованими
дітьми та молоддю.
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Тема експериментальної
роботи

Інформація про
інновації,
що відпрацьовуються

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу
експерименту
висновки про виявлені
проблеми
науки підтверджується вище
середнього рівнем інтелекту
за показниками вербального,
математичного, загального IQ
незалежно від статі.
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шляхи їх вирішення
засобом інновацій

зміни після запропонованих
нововведень

Таблиця IV.1.

Упровадження результатів наукових досліджень

Тема
дослідження1

1

Термін
виконання

2

Стратегії та методи 2018-2020
розвитку творчої
особистості
№ 0118U000251

Упроваджені результати
дослідження2

3
Наукова продукція:

Стратегії формування
творчої особистості:
методи, прийоми, форми :
колективна монографія /
авт. кол.: В. Г. Кремень,
В. В. Ільїн, Є. Р.
Борінштейн,
М. С. Гальченко, М. В.
Ліпін, Д. В. Погрібна, Н.
В. Савчук, О. А. Федорчук.
–
Київ : Інститут обдарованої
дитини НАПН України,
2020. – 320 с.

Об’єкти впровадження
результатів дослідження3

4
За 2020 рік5
Одержувачі обов’язкового
безоплатного примірника
видань України – 9;

електронні бібліотеки – 1;
підвідомчі установи,
заклади НАПН України –
6;
Наукові бібліотеки – 10;
ЗВО – 31;
ЗЗСО – 4.
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Інформація
щодо розміщення в
Електронній бібліотеці
НАПН України4
Електронна
адреса видання в Електронній
бібліотеці НАПН України
5
https://lib.iitta.gov.ua/723034/

Кількість
завантажень з
Електронної
бібліотеки НАПН
України
6
36

Системностатистичний
аналіз якості освіти
обдарованих учнів
в Україні
(за результатами
PISA-2018)

2020

Наукова продукція:

Системно-статистичний
аналіз якості освіти
обдарованих учнів в Україні
(за результатами PISA-2018)
: науково-аналітична
доповідь / І. О. Якимова,
М. М. Міленіна. – Київ :
Інститут обдарованої дитини
НАПН України, 2020. – 1,5
авт. арк.

№0120U100387

За 2019 рік5
Інформаційнотехнологічне
забезпечення
розвитку
академічної
обдарованості
учнів ліцеїв на
засадах
синергетики

2017-2019

Наукова продукція:
Навчання
і
виховання
обдарованої дитини: теорія та
практика : збірник наукових
праць / В.В. Камишин (голов.
ред.) та ін. – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН
України, 2017. – Вип. 1 (18). –
162 с.

№ 0118U000252
Наукова продукція:
Навчання
і
виховання
обдарованої дитини: теорія та
практика : збірник наукових
праць / В.В. Камишин (голов.
ред.) та ін. – Київ : Інститут
обдарованої дитини НАПН

Одержувачі обов’язкового
безоплатного примірника
видань України – 9;

-

0

-

0

електронні бібліотеки та
бази даних – 3;
підвідомчі
установи,
заклади НАПН України –
3;
ЗВО – 5;
ІППО – 2;
ЗПО – 2;
ЗЗСО – 1.
Одержувачі обов’язкового
безоплатного примірника
видань України – 9;
електронні бібліотеки та
бази даних – 3;

підвідомчі
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установи,

України, 2019. – Вип. 1 (22). – заклади НАПН України –
138 с.
2;

ЗВО – 3.
Наукова продукція:
електронні бібліотеки – 1;
Монографія «Методи і моделі
кваліметрії
синергетичного
ефекту у дидактиці» – 10,0 авт.
арк.

Виробничо-практична
продукція:

електронні бібліотеки – 1;

Методичний
посібник
«Синергетика
в
процесах
розвитку
академічної
обдарованості» – 8,0 авт. арк.
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https://lib.iitta.gov.ua/721147/

31

https://lib.iitta.gov.ua/719779/

24

Стратегії та
методи
розвитку
творчої
особистості

Системно-

підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Експертні
висновки

Аналітичні матеріали,
матеріали до
державних доповідей

Державні стандарти
освіти, навчальні
плани

Електронні
ресурси

Довідкова
продукція

Навчальна
продукція

Виробничо-практична

Наукова
продукція

підготовлено
упроваджено

підготовлено

Рекомендації
міжнародних,
всеукраїнських
упроваджено
конференцій
Розпочато досліджень за результатами
завершених наукових досліджень

упроваджено

2

підготовлено

1

упроваджено

Термін
виконання

Офіційна

Тема
дослідження1

підготовлено

Таблиця IV.2

Упровадження результатів наукових досліджень за видами продукції (одиниць)
Результати наукових досліджень2
Всього
результатів
наукових
досліджень

21
22
23
24
25

За 2020 рік

№ 0118U000251
2018-2020
1
1
1
1
1

2020
1
1
-

статистичний
аналіз якості
освіти
обдарованих
учнів в Україні
(за результатами
PISA-2018)
№0120U100387
За 2019 рік

Інформаційнотехнологічне
забезпечення
розвитку
академічної
обдарованості
учнів ліцеїв на
засадах
синергетики

2017-2019

-

-

3

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

5

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

5

№ 0118U000252
Усього

206

Таблиця IV.3.
Динаміка впровадження результатів наукових досліджень
Тема
дослідження,
термін виконання1

1

Стратегії та методи
розвитку творчої
особистості
№ 0118U000251

Упроваджені
результати
дослідження2

2
Наукова продукція:

Стратегії
формування творчої
особистості: методи,
прийоми, форми :
колективна
монографія / авт.
кол.: В. Г. Кремень,
В. В. Ільїн,
Є. Р. Борінштейн,
М. С. Гальченко,
М. В. Ліпін,
Д. В. Погрібна,
Н. В. Савчук,
О. А. Федорчук. –
Київ : Інститут
обдарованої дитини
НАПН України,

Кількість
об’єктів
впровадження
результатів
дослідження
(станом на
31 грудня року,
що передує
звітному3)

3

0

Кількість
Динаміка
Кількість
об’єктів
кількості
завантажень з
впровадження
об’єктів
Електронної
результатів
впровадження
бібліотеки
дослідження
результатів
НАПН
(станом на
дослідження
України
31 грудня
(станом на
(станом на
звітного
31 грудня
31 грудня
4
року)
звітного
року, що
року)5
передує
звітному)6
4
5
6

61

207

61

0

Кількість
завантажень з
Електронної
бібліотеки
НАПН
України
(станом на
31 грудня
звітного
року)7

Динаміка
кількості
завантажень з
Електронної
бібліотеки
НАПН
України
(станом на
31 грудня
звітного року)8

7

8

36

36

2020. – 320 с.
Системностатистичний аналіз
якості освіти
обдарованих учнів в
Україні
(за результатами
PISA-2018)
№0120U100387

Інформаційнотехнологічне
забезпечення
розвитку академічної
обдарованості учнів
ліцеїв на засадах
синергетики
№ 0118U000252

Наукова продукція:

Системностатистичний аналіз
якості освіти
обдарованих учнів в
Україні (за
результатами PISA2018) : науковоаналітична доповідь /
І. О. Якимова,
М. М. Міленіна. –
Київ : Інститут
обдарованої дитини
НАПН України,
2020. – 1,5 авт. арк.
Наукова продукція:
Навчання і виховання
обдарованої дитини:
теорія та практика :
збірник
наукових
праць / В.В. Камишин
(голов. ред.) та ін. –
Київ
:
Інститут
обдарованої дитини
НАПН України, 2017.
– Вип. 1 (18). – 162 с.
Наукова продукція:
Навчання і виховання
обдарованої дитини:
теорія та практика :
збірник
наукових
праць / В.В. Камишин

0

0

0

0

0

0

25

25

0

0

0

0

17

17

0

0

0

0

208

(голов. ред.) та ін. –
Київ
:
Інститут
обдарованої дитини
НАПН України, 2019.
– Вип. 1 (22). – 138 с.
Наукова продукція:
Монографія «Методи і
моделі
кваліметрії
синергетичного
ефекту у дидактиці» –
10,0 авт. арк.

0

1

1

0

31

31

0

1

1

0

24

24

Виробничопрактична продукція:
Методичний посібник
«Синергетика
в
процесах
розвитку
академічної
обдарованості» – 8,0
авт. арк.
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Таблиця V.1.
Наукові періодичні видання,
засновником або співзасновником яких є Інститут обдарованої дитини НАПН України

ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
щоквартальний науково-методичний журнал
Назва періодичного видання іншою мовою Education and development of gifted personality
(мовами)
Національна академія педагогічних наук
України, Інститут обдарованої дитини НАПН
Засновник (співзасновники)
України, Інститут психології імені
Г. С. Костюка НАПН України
Рік заснування
2012
Тематична спрямованість – спеціальності, Пошук, виявлення та супровід обдарованої
за якими видання публікує наукові праці
особистості, її навчання та розвиток
4 рази на рік (щоквартальний з 2018 р.)
Видання виходить друком зі змінами з
2018 року щодо періодичності та обсягу
Періодичність
видання відповідно до листа Міністерства
юстиції України № 24518/17744-33-18/19.4.2
від 19.06.2018 року
Сфера розповсюдження (місцева,
загальнодержавна
регіональна, загальнодержавна, зарубіжна)
Мова (мови) видання:
–
– статті
українська, англійська
– анотації
українська, англійська
Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія КВ № 19047-7837 Р від 08.06.2012 р.
друкованого засобу масової інформації:
серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)
Журнал внесено до Переліку наукових
Внесення до Переліку наукових фахових
фахових видань України з педагогіки
видань України: дата і номер наказу МОН
(категорія Б). Наказ МОН України від
України, категорія, галузь науки, галузь
02.07.2020 № 886 (додаток 4).
знань, спеціальність / спеціальності
Міжнародний стандартний номер/номери
періодичного видання: ISSN Print, ISSN
Online, ISSN-L
Головний редактор: прізвище та ініціали,
науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна, ORCID iD

ISSN Print 2309-3935
ISSN-L 2309-3935
Бондаренко В.В., доктор педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри, Національна
академія внутрішніх справ, України, ORCID
ID: 0000-0002-0170-2616
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Заступники головного редактора:
прізвище та ініціали, науковий ступінь,
вчене звання, посада, установа/заклад,
країна, ORCID iD

«Педагогічні науки» – Федорова Н.Ф., канд.
пед. наук, старший науковий співробітник
Інституту обдарованої дитини НАПН України,
Україна
ORCID ID: 0000-0003-4392-4686
«Психологічні науки» – Андросович К.А., канд.
психол. наук, завідувач відділу, Інститут
обдарованої дитини НАПН України, Україна
ORCID ID 0000-0002-4121-270X

Відповідальний секретар: прізвище та
ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD
Загальна кількість членів редакційної
колегії, з них іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сайт видання
Наявність у статей DOI (вказати префікс і
незмінну частину суфікса)
Перелік наукометричних і реферативних
баз даних, до яких включено видання:
назва бази, рік включення

–

Перелік інших баз даних, до яких
включено видання: назва бази, рік
включення
Контактні дані редакції: поштова та
електронна адреси, телефон
Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Середній тираж (наклад) видання у
звітному році (для друкованих періодичних
видань)
Зміни, що відбулися у звітному році

–

Додаткові відомості

–

Усього 29, з яких 9 іноземних

http://otr.iod.gov.ua
DOI 10.32405/2309-3935
Національна бібліотека ім. Вернадського з
2014 р.
Бібліометрика української науки (Рейтинг
наукових періодичних видань)
Google Scholar з 2017 р.
ResearchBib з 2018 р.
Ulrichsweb з 2018 р.
Index Copernicus International Master List з 2018
р. (ICV 2018: 40.38)
Українська наукова з 2019 р.
Polska Bibliografia Naukowa (Польща) з 2019 р.
World Catalogue of Scientific Journals з 2019 р.
ERIH PLUS (European Reference Index for the
Humanities and Social Sciences)

вул. Січових Стрільців, 52-Д, м. Київ, 04053,
Україна, iod@iod.gov.ua, (044) 481-27-27
4 з них об’єднаних 0
300
Журнал внесено до Переліку наукових
фахових видань України з педагогіки
(категорія Б). Наказ МОН України від
02.07.2020 № 886 (додаток 4).
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Всеукраїнський науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта»
Назва періодичного видання іншою мовою
(мовами)
Засновник (співзасновники)
Рік заснування

Тематична спрямованість – спеціальності,
за якими видання публікує наукові праці

Періодичність
Сфера розповсюдження (місцева,
регіональна, загальнодержавна, зарубіжна)
Мова (мови) видання:
– статті
– анотації
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації:
серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)

Внесення до Переліку наукових фахових
видань України: дата і номер наказу МОН
України, категорія, галузь науки, галузь
знань, спеціальність / спеціальності

Міжнародний стандартний номер/номери
періодичного видання: ISSN Print, ISSN
Online, ISSN-L

Art & Education
Інститут проблем виховання НАПН
України, Інститут обдарованої дитини
НАПН України
1996
011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними
спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
4 рази на рік
Загальнодержавна

Українська, російська, англійська
Українська, російська, англійська
Серія КВ, № 21388-11188ПР від 17. 06. 2015
р.

Журнал включено до переліку вітчизняних
наукових фахових видань (Наказ МОН
України від 02.07.2020 р., № 886); галузь
науки – педагогічна; 011 Освітні,
педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними
спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
ISSN 2308-8885, 2013 р.
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Головний редактор: прізвище та ініціали,
науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна, ORCID iD

Шайгозова Жанерке Науризбаївна
(Zhanerke Shaygozova), кандидат
педагогічних наук, асоційований професор,
асоційований професор кафедри художньої
освіти, Казахський Національний
педагогічний університет імені Абая, член
Союзу художників Республіки Казахстан,
член Національного комітету з охорони
нематеріального культурного спадку
Республіки Казахстан при Національній
комісії у справах ЮНЕСКО і ІСЕСКО,
Казахстан; ORCID iD: 0000-0001-81677598

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: ІДЕЇ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
Збірник наукових праць
Назва періодичного видання іншою мовою
(мовами)

Pedagogical innovations: ideas, realities,
perspectives
Інститут обдарованої дитини Національної
Засновник (співзасновники)
академії педагогічних наук України
Рік заснування
2014
Тематична спрямованість – спеціальності, за Інноваційні технології в галузі освіти
якими видання публікує наукові праці
Періодичність
2 рази на рік
Сфера розповсюдження (місцева,
загальнодержавна
регіональна, загальнодержавна, зарубіжна)
Мова (мови) видання:
–
– статті
українська, російська, англійська
– анотації
українська, російська, англійська
Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія КВ № 20882-10682 ПР від 31.07.2014 р.
друкованого засобу масової інформації:
серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)
Внесення до Переліку наукових фахових
Журнал внесено до Переліку наукових
видань України: дата і номер наказу МОН
фахових видань України з педагогіки
України, категорія, галузь науки, галузь
(категорія Б) (затверджено наказом МОН
знань, спеціальність / спеціальності
України від 02.07.2020 № 886, додаток 4).
Міжнародний стандартний номер/номери
ISSN Print 2413-4139
періодичного видання: ISSN Print, ISSN
ISSN-L 2413-4139
Online, ISSN-L
Головний редактор: прізвище та ініціали,
Бондаренко В.В., доктор педагогічних наук,
науковий ступінь, вчене звання, посада,
доцент, завідувач кафедри, Національна
установа/заклад, країна, ORCID iD
академія внутрішніх справ, України, ORCID
ID: 0000-0002-0170-2616
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Заступники головного редактора: прізвище
та ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD

«Педагогічні науки» – Федорова Н.Ф., канд.
пед. наук, старший науковий співробітник
Інституту обдарованої дитини НАПН
України, Україна
ORCID ID: 0000-0003-4392-4686
«Психологічні науки» – Андросович К.А.,
канд. психол. наук, завідувач відділу,
Інститут обдарованої дитини НАПН України,
Україна
ORCID ID 0000-0002-4121-270X

Відповідальний секретар: прізвище та
ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD
Загальна кількість членів редакційної
колегії, з них іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сайт видання
Наявність у статей DOI (вказати префікс і
незмінну частину суфікса)
Перелік наукометричних і реферативних баз
даних, до яких включено видання: назва
бази, рік включення

Перелік інших баз даних, до яких включено
видання: назва бази, рік включення
Контактні дані редакції: поштова та
електронна адреси, телефон
Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Середній тираж (наклад) видання у звітному
році (для друкованих періодичних видань)
Зміни, що відбулися у звітному році

«Філософські науки» – Гальченко М.С., д-р
філософ.
наук,
директор
Інституту
обдарованої дитини НАПН України, Україна,
ORCID ID: 0000-0002-8151-530X
–
Усього 38, з яких 10 – іноземних

http://pi.iod.gov.ua
DOI 10.32405/2413-4139
Національна бібліотека ім. Вернадського з
2014 р.
Бібліометрика української науки (Рейтинг
наукових періодичних видань)
Google Scholar з 2017 р.
ResearchBib з 2018 р.
Ulrichsweb з 2018 р.
Index Copernicus International World of
Journals (Польша) з 2018 р.
Україніка наукова з 2019 р.
Polska Bibliografia Naukowa (Польша) з 2019
р.
World Catalogue of Scientific Journals з 2019 р.
ERIH PLUS (European Reference Index for the
Humanities and Social Sciences) – видання
перебуває на етапі розгляду
–
вул. Січових Стрільців, 52-Д, м. Київ, 04053,
Україна, iod@iod.gov.ua, (044) 481-27-27
2 з них об’єднаних 0
300
Видання внесено до Переліку наукових
фахових видань України з педагогіки
(категорія Б). Наказ МОН України від
02.07.2020 № 886 (додаток 4).

214

Додаткові відомості

–
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Таблиця VІ.1.
Організація та проведення науково-практичних масових заходів (одиниць)
у 2020 році

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

Усього

у тому числі
міжнародні

інші види
заходів

у тому числі
міжнародні

виставки

усього

круглі
столи

у тому числі
міжнародні

1
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану
Інституту (Центру)
НАПН України
Усього

симпозіуми,
конференції
форуми

усього

Організація та
проведення
масових заходів

з’їзди,
конгреси

Види масових заходів
наукові
педагогічні
семінари
читання

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

–

–

–

–

3

1

6

–

–

–

1

–

–

–

2

–

12

1

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

6

–

–

–

–

–

4

1

6

–

–

–

1

–

–

–

7

–

18

1
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Таблиця VІ.2.
Участь у науково-практичних масових заходах (одиниць)

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

Усього

у тому числі
міжнародні

інші види
заходів

усього

виставки

у тому числі
міжнародні

круглі
столи

усього

Види масових заходів
наукові
педагогічні
семінари
читання

у тому числі
міжнародні

симпозіуми,
конференції
форуми

усього

з’їзди,
конгреси

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

7

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

4

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0

-

-

-

-

8

6

4

-

-

-

-

-

1

1

-

-

13

7

Відділ
підтримки
обдарованості

-

-

2

-

8

6

2

-

-

-

-

-

1

1

1

-

14

7

Відділ філософськометодологічних
проблем
інноваційного
розвитку людини

-

-

-

-

7

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

4

Назви структурних
підрозділів

1
Відділ
інтелектуального
розвитку
обдарованої
особистості
Відділ інноваційних
технологій в освіті
обдарованих
Відділ
діагностики
обдарованості
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Відділ проектування
розвитку
обдарованості

-

-

-

-

3

3

2

-

-

-

1

-

1

1

3

-

10

4

Усього:

–

–

2

-

36

23

10

-

-

-

1

–

3

3

4

–

56

25
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Таблиця VII.1.2.
Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (випуск аспірантів)
Випуск аспірантів
за державним замовленням
на умовах контракту

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

1

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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е
всього ф
е
із захистом к
дисертацій т
з поданням и
до захисту
в
всього н
і
із захистом
дисертаційс
з поданнямт
до захистуь

(у %)

т
у т.ч. за державним
замовленням
и

0

б

всьогоо

0

р

з поданням
до захисту

4

(у %)о

із захистом
дисертацій

0

РАЗОМ (чол.)

всього

1

РАЗОМ (чол.)

РАЗОМ

1

із захистом
дисертацій
з поданням
до захисту

без відриву від
виробництва

0

всього

з відривом від
виробництва

без відриву від
виробництва

всього

з відривом від
виробництва

без відриву від
виробництва

без відриву від
виробництва

3

всього

011 Освітні,
педагогічні
науки
УСЬОГО

з відривом від
виробництва

3

спеціальності

1.

на умовах
контракту

з відривом від
виробництва

№ Шифр і назва
з/п

за державним
замовленням

Відра
ховано
ефективність роботи

Загальна чисельність аспірантів
(на початок року)

Таблиця VII.1.3.

Наукові
керівники

без відриву від
виробництва

РАЗОМ

з відривом від
виробництва

без відриву від
виробництва

всього

з відривом від
виробництва

без відриву від
виробництва

РАЗОМ

1

1

1

0

1

0

1

2

4

4

0

2

1

1

6

6

1

1

1

1

0

1

0

1

2

4

4

0

2

1

1

6

6
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всього

з відривом від
виробництва

1

всього

всього

на умовах
контракту

без відриву від
виробництва

за державним
замовленням

з відривом від
виробництва

011 Освітні, педагогічні науки
УСЬОГО

на умовах
контракту

канд.н., ст.н.с./
доц.

1.

спеціальності

за державним
замовленням

(на кінець року)

докт.н., проф./
с.н.с., доц.

№
з/п

Шифр і назва

Загальна чисельність аспірантів

Прийом

Загальна чисельність
здобувачів

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (прийом аспірантів)

Таблиця VII.1.4.
Працевлаштування аспірантів та докторантів установи,
які навчалися за державним замовленням

Приватні

-

Комунальні

Приватні

-

Іншої форми
власності

Державні

Комунальні

Іншої форми
власності

Державні

У
підвідомчих
установах
НАПН

-

-

Усього

Інших
установах,
організаціях

У закладах освіти

АСПІРАНТИ
1.

011 Освітні, педагогічні науки
УСЬОГО:

-

-

-

-
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-

-

-

Не працюють

Працевлаштування

Без відривом від виробництва

спеціальності

Усього

№ з/п

Шифр і назва

З відривом
від виробництва

Аспіранти/Докторанти

Таблиця VII.1.5.
Впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу у
підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів установи

№
з/п

За державним На умовах
замовленням контракту

Показники

Прийом аспірантів
Кількість жінок прийнятих до аспірантури
Питома вага жінок прийнятих до аспірантури від
3.
загальної кількості прийому
4. Випуск аспірантів
Кількість жінок, які завершили навчання в
5.
аспірантурі
Питома вага жінок, які завершили навчання в
6.
аспірантурі від загальної кількості випуску
7. Прийом докторантів
8. Кількість жінок прийнятих до докторантури
Питома вага жінок прийнятих до докторантури від
9.
загальної кількості прийому
10. Випуск докторантів
Кількість жінок, які завершили навчання у
11.
докторантурі (з числа випуску)
Питома вага жінок, які завершили навчання у
12.
докторантурі від загальної кількості випуску
1.
2.
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Усього

1
0

1
1

2
1

0

100

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблиця ХІІ.І.
Кількісний і якісний склад наукових працівників установи

із них
за віковими категоріями
Посади

Усього
наукових
працівників*

докторів наук

1

1

у т.ч. за
основним
місцем
роботи
1

1

-

7

без наукового
ступеня

сумісники

-

у т.ч. за
основним
місцем
роботи
-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

1

4

3

1

1

2

1

3

-

2

1

5

5

1

-

-

-

-

4

-

1

1

2

1

10

1

-

9

4

-

-

6

3

4

1

2

-

16

-

-

12

6

4

3

7

1

6

5

2

2

7

-

-

-

-

7

6

1

1

6

-

-

-

7

-

-

-

-

7

4

3

1

5

-

1

-

54

9

3

26

14

19

14

23

7

27

7

9

4

усього
Директор
Заступник директора з
наукової роботи
Завідувачі відділів
Головні наукові
співробітники
Провідні наукові
співробітники
Старші наукові
співробітники
Наукові співробітники
Молодші наукові
співробітники
Усього:

кандидатів наук

усього

-

у т.ч. за
основним
місцем
роботи
-

-

-

1

-

-

-

усього

до 35 35-50 50-60 60-70
років років років років

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз.
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понад
70
років
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Таблиця ХІІ.2.
Дані про професійні кваліфікації наукових працівників установи
За вченими званнями
Посади

Директор
Заступник директора
з наукової роботи

Усього
наукових
працівників

Почесні звання

академік

членкореспондент

професор

доцент

старший
науковий
співробітник

Заслужений
діяч, працівник
тощо

Лауреат
Державної
премії

1

-

-

-

-

-

-

2012 р.

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1
2013 р.,
2017р.
-

Завідувачі відділів

7

-

1 - НАПН
України

Головні наукові
співробітники

5

1 - академік
АПН України

-

4

-

-

2

Провідні наукові
співробітники

10

1 - НАПН
України

-

3

3

-

Старші наукові
співробітники
Наукові
співробітники
Молодші наукові
співробітники
Усього:

1
1988 р.,
2012 р.
1
2012 р.

16

-

-

-

4

2

-

7

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

54

1

2

5

8

6

3

4
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ЧАСТИНА ІІ
АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ,
готової до впровадження
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
Видання
Монографії
Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми :
монографія
(В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, Є.Р. Борінштейн, М.С. Гальченко, М.В. Ліпін,
Д.В. Погрібна, Н.В. Савчук, О.А. Федорчук)
У монографії досліджується проблема творчої особистості в умовах
інформаційно-цифрової реальності, у якій послаблюється дія раціональних
детермінант, а традиційні природні та соціальні об’єкти заміщаються
віртуальними. Перехід до нового виміру цивілізаційного буття активізує
інтелектуальну діяльність, головним змістом якої є енергія творчості. Її
результати дають змогу прогнозувати здійснення подальшого соціальноекономічного процесу, розширювати відтворення життя, його соціалізації та
олюднення.
Монографія розрахована на викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а
також усіх, кого хвилює перспектива людини в контексті суперечностей і
викликів нової епохи.
Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми :
монографія / авт. кол.: В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, Є.Р. Борінштейн,
М.С. Гальченко, М.В. Ліпін, Д.В. Погрібна, Н.В. Савчук, О.А. Федорчук. – Київ :
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 320 с.
ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ
Видання
Методичні рекомендації
Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих
учнів ліцею : методичні рекомендації
(Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська)
У методичних рекомендаціях подано профорієнтаційно-діагностичну
тестову систему «Інтереси та здібності», що спрямована на двостороннє
дослідження особистості: мотиваційної структури (професійних інтересів,
схильностей) та структури задатків і здібностей. Це дає змогу здійснювати
226

математично обґрунтоване прогнозування навчальної та професійної
успішності особистості в різних сферах діяльності. Діагностичні методики було
стандартизовано.
Нормативні дані сформовані на українській виборці. Тестова система
рекомендована для розв’язання проблеми професійної орієнтації та кар’єрного
консультування обдарованих учнів ліцею.
Методичні рекомендації адресовано педагогам, психологам, працівникам
освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю,
а також науковим працівникам, аспірантам, викладачам психологопедагогічних дисциплін.
Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих
учнів ліцею : методичні рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник,
М. М. Новогородська. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України,
2020. – 36 с.
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