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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 2021 рік, плану роботи Інституту, завдань 

тематичного плану наукових досліджень і була спрямована на вирішення 

наукових та організаційних завдань, що пов’язані з: дослідженням стратегій і 

методів розвитку творчої особистості, дидактико-методичного забезпечення 

організації освітнього процесу в закладах освіти для інтелектуально 

обдарованих учнів; розробкою теоретико-методичних засад інтеграції 

формальної та неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх 

програм спеціалізованої освіти наукового спрямування; створенням 

методичних засад інноваційних практик наукової освіти; створенням 

теоретико-методичного забезпечення діагностики когнітивних та особистісних 

чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею. 

У 2021 році Інститут обдарованої дитини НАПН України, відповідно до 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку 

проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 пройшов державну 

атестацію, за результатами якої Інститут віднесено до І кваліфікаційної групи 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 02 червня 2021 р. № 615 «Про 

результати державної атестації наукових установ»). 

 

За результатами виконання наукового дослідження «Теоретико-методичні 

засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на 
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основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» 

визначено компоненти освітньої програми закладу спеціалізованої освіти 

наукового спрямування. Розроблено модель SТЕМ-середовища освітнього 

закладу спеціалізованої освіти наукового спрямування та підготовлено 

методичні рекомендації «Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції 

формальної і неформальної освіти обдарованих учнів».  

Створено «Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти 

наукового спрямування». Виявлено, що розроблення освітніх програм 

спеціалізованої освіти наукового спрямування передбачає інтеграцію 

формальної та неформальної освіти на основі її інтегративної, компенсаторної, 

стимулювальної функцій для отримання освітнього результату, який є 

неможливим в умовах окремої освітньої системи. Це вимагає відповідної 

взаємодії 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, кооперації освітніх ресурсів зацікавлених 

сторін, поєднання академічного і професійного освітнього середовища.  

Обґрунтовано критерії відбору учасників освітньої програми 

спеціалізованої освіти наукового спрямування для обдарованих учнів гімназій і 

ліцеїв в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти.  

Розроблено супровідні дидактичні матеріали для реалізації освітніх 

програм для обдарованих учнів. 

Реалізовано пілотний проєкт – STEAM-урок в музеї за участі Інституту 

обдарованої дитини НАПН України, Національного центру МАН України, 

Музею світового мистецтва Богдана та Варвари Ханенків, експериментального 

освітнього закладу. 

 

За результатами наукового дослідження «Теоретико-методичні засади 

діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо 

майбутньої професії обдарованих учнів ліцею» розроблено й апробовано 

опитувальник «Шкільний термометр», що спрямований на вивчення 
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конкретних когнітивно-поведінкових установок учнів, які вони проявляють в 

освітньому процесі. Опитувальник дає змогу здійснити попередню 

прогностичну оцінку творчої, інтелектуально-творчої, інтелектуальної, 

інтелектуально-академічної й академічної обдарованості. 

Сформовано та комп’ютеризовано базу методів діагностики когнітивних 

та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії учнів 

ліцею з різними видами обдарованості. 

Здійснено апробацію модифікованих тестів Ф. Вільямса (N = 1247); 

сформовано каталог частот відповідей і 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 й україномовна версія ТСІ Р. Амтхауера (бланковий 

варіант); розроблено тестові норми для хлопців і 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, зорієнтовані на вивчення 

дев’яти видів здібностей. 

Обґрунтовано використання типологічного підходу під час вирішення 

профорієнтаційних завдань.  

Встановлено, що обдаровані учні мають достовірно іншу структуру 

ціннісних орієнтацій у порівнянні з учнівським загалом.  

Підготовлено практичні рекомендації для працівників закладів освіти 

щодо діагностики самовизначення в майбутній професії обдарованих учнів 

ліцею. 

 

За результатами виконання наукового дослідження «Дидактичні засади 

навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею» розроблено дидактичні 

засади організації освітнього процесу в наукових ліцеях: забезпечення умов для 

розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих учнів та їх ефективного 

виховання шляхом оптимізації навчальних планів у закладах освіти для 
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зазначеної категорії учнів, розширеного чи поглибленого вивчення ними 

профільних предметів, введення в навчальні плани спеціалізованих дисциплін, 

що спрямовані на ознайомлення учнів з науковою, винахідницькою 

(раціоналізаторською), проєктною, конструкторською та підприємницькою 

діяльністю, а також із використанням інформаційних технологій у процесі 

розв’язування формалізованих задач, їх пропедевтичну підготовку до 

здійснення зазначеного та інноваційне використання результатів вказаних видів 

діяльності, адаптації організаційних форм і методів навчання до специфіки 

інтелекту, процесу учіння обдарованих учнів основної та старшої школи із 

застосуванням наукового методу в освітній діяльності, тобто з організацією 

пізнавальної діяльності учнів, що передбачає знаходження наукової проблеми, 

формулювання наукової задачі, її розв’язання (отримання суб’єктивно нових 

знань) з використанням наукових методів пізнання. 

 

За результатами виконання наукового дослідження «Науково-методичне 

забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах 

інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти» 

проаналізовано критерії, показники та рівні соціально-психологічної адаптації 

обдарованих учнів. Обґрунтовано діагностичний інструментарій дослідження.  

Розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціально-

психологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої 

освіти. 

Розроблено методику тьюторського супроводу соціально-психологічної 

адаптації обдарованих учнів в умовах закладів загальної середньої освіти на 

засадах особистісно-орієнтованого підходу. 

На другому етапі наукового дослідження «Методичні засади 

інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО 

“Мала академія наук України”» створено й обґрунтовано модель освіти 

наукового спрямування Малої академії наук України. Виокремлено три рівні 

цілей, які можуть бути досягненні в реалізації наукової освіти МАН України. 
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На першому етапі наукового дослідження «Теоретико-методологічні 

засади використання філософських методів пізнання в освітньому процесі 

закладів загальної середньої освіти» розроблено теоретико-методологічні 

рекомендації щодо вивчення філософських методів пізнання в освіті. 

Обґрунтовано основні методологічні засади наукової освіти та її 

застосування в освітньому процесі. З’ясовано значення наукової освіти як 

педагогічного концепту. Розкрите співвідношення понять «наукова освіта», 

«STEM-освіта» та «STEAM-освіта». Висвітлено роль та визначено місце 

наукової освіти в діяльності ЮНЕСКО. Базуючись на сучасних закордонних і 

вітчизняних працях, визначено основні принципи впровадження концепту 

наукової освіти в заклади загальної середньої освіти. 

На основі вітчизняної та зарубіжної наукової літератури здійснено аналіз 

ролі та значення філософської методології для здійснення освітнього процесу в 

закладах середньої загальної освіти. Обґрунтовано доцільність визначати мету 

освітнього процесу логікою розвитку людської суб’єктності та необхідність 

теоретичної рефлексії цього процесу. Розкрито історико-філософський 

потенціал конституювання рефлексивного простору філософії освіти як 

теоретичної та практичної основи навчання і виховання. 

 

В Інституті обдарованої дитини НАПН України працює 93 особи, з яких 

44 – штатні працівники, 40 – сумісників і 9 – внутрішніх сумісників. З них 63 – 

наукові працівники, з яких 31 – штатні працівники. У складі Інституту працює 

1 – академік АПН України, та 2 – члени-кореспонденти НАПН України, 4 

наукових співробітники мають почесні звання, з них 2 – «Заслужені діячі науки 

і техніки України», 2 – «Заслужений працівник освіти України», 5 наукових 

співробітників – «Відмінники освіти України», 4 наукових співробітники – 

«Лауреати Державної премії України в галузі освіти», 2 – наукових 

співробітники «Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки». 

 

У 2021 році завершено виконання чотирьох прикладних наукових 

досліджень:  
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− «Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів 

ліцею». Номер державної реєстрації: 0119U100197; 

− «Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної 

освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти 

наукового спрямування». Номер державної реєстрації: 0119U100198; 

− «Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних 

чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею». 

Номер державної реєстрації: 0119U100196; 

− «Науково-методичне забезпечення соціально-психологічної адаптації 

обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів 

загальної середньої освіти». Номер державної реєстрації: 0119U100175. 

 

Одне прикладне наукове дослідження є перехідним: «Методичні засади 

інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО 

«Мала академія наук України» (термін виконання: 2020–2022 рр.).  

У звітному році розпочато виконання одного фундаментального 

дослідження «Теоретико-методологічні засади використання філософських 

методів пізнання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти». 

 

Загальна кількість праць, підготовлених за звітний період – 144, 

надруковано – 135, електронні видання – 6. З них надруковано 12 одиниць 

наукової продукції, 6 одиниць електронних видань виробничо-практичної 

продукції. Також надруковано 123 статі, з них: 54 – в наукових фахових 

виданнях, 11 – у виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core 

Collection, 43 – у виданнях, що індексуються в інших наукометричних базах 

даних. 

Упродовж звітного року та року, що передує звітному, було 

упроваджено 15 видів продукції, із них: наукової – 2; виробничо-практичної – 

10; навчальної – 3.  
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Результати наукових досліджень використано під час підготовки 

рекомендацій науково-практичних заходів, які були проведені Інститутом у 

2021 році. 

Кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень – 83, 

зокрема: закладів вищої освіти – 31, закладів загальної середньої освіти – 10, 

закладів післядипломної педагогічної освіти – 14, закладів позашкільної освіти 

– 2, установ, підприємств, організацій – 26, у тому числі підвідомчих установ 

НАПН України – 7. 

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 здійснюють діагностику видів обдарованості дітей і молоді. 

Технічними завданнями, перспективним і тематичним планами наукових 

досліджень у 2021 році передбачена експериментальна робота з трьох 

прикладних наукових досліджень.  

Усі експерименти у звітному році проводилися за такими рівнями освіти:  

– базова середня освіта; 

– позашкільна освіта; 

– спеціалізована освіта. 

Експерименти проводилися на рівні підвідомчої установи НАПН України 

за рішенням вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

У звітному році Інститутом обдарованої дитини НАПН України було 

підготовлено і реалізовано випуск 13 електронних видань. Усі видання 

розміщенні в електронній бібліотеці НАПН України.  

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». Усі наукові періодичні видання Інституту 

включено до категорії Б Переліку фахових видань України. Окремі видання 

Інституту входять до таких наукометричних і реферативних баз даних: Polska 
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Bibliografia Naukowa (Польща), World Catalogue of Scientific Journals, ERIH 

PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).  

Таблиця І.1.1. 

Науково-експертна діяльність вчених Інституту обдарованої дитини в 2021 р. 

 
Прізвище, ініціали вченого, 

ORCID iD (основне місце 

роботи / сумісник) 

Назва агентства, експертної ради, комісії, 

комітету, робочої групи тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

Постова К. Г.  

0000-0001-9728-4756 

 

Робота у складі експертної комісії з 

приводу надання грифів навчальній 

літературі та навчальним програмам 

(географія, з 2021 р.) 

 

Наказ МОН України 

від 22.01.2021 р. № 95 

 

Поліхун Н. І. 

0000-0002-0176-0752 

 

Робоча група з питань впровадження 

STEM-освіти в Україні 

 

Наказ МОН України  

від 29.02.2016 р. № 188 

 

Ковальова О. А. 

0000-0002-0161-4026 

(основне)  

Предметна (галузева) експертна комісія з 

психології і педагогіки МОН України 

 

Наказ МОН України 

від 22.01.2021 р. № 95 

«Про утворення 

предметних (галузевих) 

експертних комісій і 

експертних груп» 

 

Бурлаєнко Т. І. 

0000-0001-5734-4611 

(сумісник) 

 

Комісія з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти за спеціальностями 51 

– Економіка, 73 – Менеджмент  

 

Реєстр експертів 

Національного 

агентства (Додаток від 

26.01.2021 р.) 

 

Предметна (галузева) експертна комісія з 

економіки, підприємливості та фінансової 

грамотності МОН України 

 

Наказ МОН України  

від 22.01.2021 р. № 95 

«Про утворення 

предметних (галузевих) 

експертних комісій і 

експертних груп» 

 

Дубініна О. В. 

0000-0002-5405-8502 

(сумісник) 

 

Комісія з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти за спеціальностями 14 
– Середня освіта (за предметними 

спеціальностями), 73 – Менеджмент 

 

Реєстр експертів 

Національного 

агентства (Додаток від 

26.01.2021 р.) 

Предметна (галузева) експертна комісія 

з математики МОН України 

 

Наказ МОН України 

від 22.01.2021 р. № 95 

«Про утворення 

предметних (галузевих) 

експертних комісій і 

експертних груп» 

 

Камишин В. В. 

0000-0002-8832-9470, 

(сумісник) 

Член спеціалізованої вченої ради 

Інституту вищої освіти НАПН України 

 

Член спеціалізованої вченої ради ДНВЗ 

«Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

 

https://orcid.org/0000-0001-9728-4756
https://orcid.org/0000-0002-0161-4026
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
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Таблиця І.1.2. 

Членство вчених установи / закладу у редакційних колегіях наукових 

періодичних видань 

 
Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових  
фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

Андросович К. А. 
0000-0002-4121-270X, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 
Інститут обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Сліпухіна І. А. 
0000-0002-9253-8021, 
сумісник 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 
Інститут обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мадзігон В. М. 
0000-0003-0692-2500, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 
Інститут обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Андросович К. А. Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ISSN Print Україна 

Тименко В. П.  

0000-0002-5039-2511 

 

Членство у Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень у галузі 

педагогічних і психологічних наук в 

Україні: секція за спеціальностями: 011 – 

науки про освіту, 015 – професійна освіта 

(за спеціалізаціями) 

 

Членство в комісії з питань дослідно-

експериментальної роботи у навчальних 

процесах дошкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів Науково-методичної 

ради з питань освіти МОН України 

 

Голова спеціалізованої вченої ради К 

26.897.01 (теорія та методика навчання 

технологій) в Київській державній 

академії декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла 

Бойчука 

 

Членство у спеціалізованій вченій раді Д 

26.053.19 Національного педагогічного 

університету імені Михайла Драгоманова 

(13.00.02 – теорія та методика навчання 

(технічні дисципліни); 13.00.04 – теорія та 

методика професійної освіти 

 

Керівництво робочою групою освітньо-

наукової програми здобувачів третього 

рівня вищої освіти (докторів філософії) зі 

спеціальності 015 – професійна освіта 

(спеціалізація «Теорія і методика 

професійної освіти») у Київській 

державній академії декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені 

Михайла Бойчука 
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

0000-0002-4121-270X, 

основне місце роботи 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 

2413-4139 

Гальченко М. С.  

0000-0002-8151-530X, 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Мадзігон В. М.  

0000-0003-0692-2500, 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Сліпухіна І. А. 
0000-0002-9253-8021, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Садова М. А.  

0000-0002-4297-7317, 

сумісник 

Вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Серія 

«Психологія» 

ISSN Print 

2414-0023 

Україна 

Садова М. А.  

0000-0002-4297-7317, 

сумісник 

Збірник наукових праць «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського» 

ISSN Print 

2311-4509 

Україна 

Міленіна М. М. 
0000-0002-7320-3453, 
основне місце роботи 
 

Мистецька освіта: методологія, теорія, практика: 

зб. наук. пр.; Київська держ. акад. декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. 

Київ : Видавничий центр КДАДПМД ім. М. 

Бойчука 

ISSN 

2226-4051 

Україна 

Кочарян А. Б.  
0000-0003-3854-4532 
основне місце роботи  

Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» 

 

2663-6085 

(Print) 

2663-6093 

(Online) 

Україна 

Дубініна О. В. 
0000-0002-5405-8502, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Вісник післядипломної 

освіти» Серія «Педагогічні науки» 

ISSN 2218-

7650 

 

Україна 

Рева О. М. 
0000-0002-5954-290X, 
сумісник 

Науковий журнал «Наука, технології, інновації» 
ISSN 

2520-6524 

Україна 

Камишин В. В. 

0000-0002-8832-9470, 

сумісник 

Науковий журнал «Наука, технології, інновації» 
ISSN 

2520-6524 

Україна 

Мадзігон В. М.  

0000-0003-0692-2500, 

основне місце роботи  

Журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» ISSN 

2309-7744 

 

Україна 

Сліпухіна І. А. 

0000-0002-9253-8021 

сумісник  

 

Науково-методичний журнал «Рідна школа» 

 ISSN 

0131-6788 

Україна 

Ільїн В. В. 

0000-0003-0503-8545 
 

«Філософські проблеми гуманітарних наук» 

(Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка) 

ISSN 

Print: 2414-

5823 

Online: 

2522-1949 

Україна 

3. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

 

Бурлаєнко Т. І. 

0000-0001-5734-4611 

сумісник 
 

Social Pedagogy / Pedagogika Społeczna. Kwartalnik 

ISSN: 1642-672X Wydawnictwo: PEDAGOGIUM 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

Patronat: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu 

Nauk Pedagogicznych PAN 

ISSN 

1642-672X 

 

Польща  

https://orcid.org/0000-0002-8151-530X
http://pedagogikaspoleczna.com/
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

URL: http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-

spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/ 

 

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними партнерами 

 

Тименко В. П. 

0000-0002-5039-2511 
 

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», 

№ 4 (Травень; 2021) : за матеріалами І 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Globalization of scientific knowledge: 

international cooperation and integration of sciences», 

що проводилася 7 травня 2021 року ГО 

«Європейська наукова платформа» (Вінниця, 

Україна) та TOB «International Centre Corporative 

Management» (Відень, Австрія). ( 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-

science/issue/view/07.05.2021/529 ) 

 

 

 

5. Інші видання 

 

Тименко В. П. 

0000-0002-5039-2511 

 

Науковий журнал «Мистецька освіта: 

методологія, теорія, практика» 

ISBN  

978-966-

358-081-4 

Україна 

Бурлаєнко Т. І. 

0000-0001-5734-4611 

сумісник  

 

Електронне науково-практичне видання 

«Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та 

управління» 

 

ISSN  

2522-1280 

 

Україна 

 

Таблиця І.2.2. 

Рецензування рукописів видавничої продукції (друкованих та електронних 

видань) для рекомендації їх до публікації (друку) 
 

Назва структурного підрозділу 
Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами продукції: 

наукова 
виробничо-

практична 
навчальна довідкова 

Відділ філософсько-

методологічних проблем 

інноваційного розвитку людини 

3 2  1  

Відділ діагностики обдарованості 3   3  

Відділ проектування розвитку 

обдарованості 
     

Відділ інноваційних технологій в 

освіті обдарованих 
     

Відділ інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості 
     

Відділ підтримки обдарованості 3  2 1  

Усього 9 2 2 5  

 

Таблиця І.2.3. 

Рецензування рукописів статей для наукових періодичних видань 

http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=18
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=18
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=20
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=20
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=38
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=38
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

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. 
0000-0002-4121-270X 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Малиношевська А. В. 
0000-0003-0472-1940, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мельник М. Ю. 
0000-0001-6581-5129, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Аніщенко Н. В. 
0000-0002-1671-2139, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Поліхун Н. І. 
 0000-0002-0176-0752, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Постова К. Г. 
0000-0001-9728-4756, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мадзігон В. М.  
0000-0003-0692-2500, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Киричук В. О.  
0000-0002-8698-1596, 
сумісник 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Андросович К. А. 
0000-0002-4121-270X, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Малиношевська А. В. 
0000-0003-0472-1940, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Ліпін М. В.  
0000-0003-0940-088X, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Мельник М. Ю.  
0000-0001-6581-5129, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Аніщенко Н. В.  
0000-0002-1671-2139, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

Поліхун Н. І.  
0000-0002-0176-0752, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Постова К. Г.  
0000-0001-9728-4756, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Камишин В. В.  
0000-0002-8832-9470, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Педагогічні 
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 
обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Мадзігон В. М.  
0000-0003-0692-2500, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 
обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

 

Таблиця І.3.1. 

Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів 
 

№ 

з/п 
Вид і назва проекту документа  

Куди подано  

(НАПН України, 

МОН України тощо) 

1.  Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти 
НАПН України 

2.  Експертний висновок на модельну навчальну програму 

«Підприємництво і фінансова грамотність» для здобувачів освіти 

8–9 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Хіжиньска Я.) 

 

МОН України 

3.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим 

вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування 

подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні» 

НАПН України 

4.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження 

Положення про Національну електронну науково-інформаційну 

систему» 

НАПН України 

5.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним 

фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і 

розробок» 

НАПН України 

6.  Проєкт положення про порядок фінансування наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок, що виконуються за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету в Національній академії 

педагогічних наук України 

НАПН України 

7.  Проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної 

діяльності»  
НАПН України 

8.  Проєкт змін до наказу МОН України «Про затвердження Порядку 

проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, 

результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, 

здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 

лютого 2014 року» від 19 травня 2016 р. № 537 

НАПН України 

9.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. 

№ 560 та від 23 серпня 1994 р. 582» 

НАПН України 

10.  Проєкт Закону України «Про освіту дорослих» НАПН України 
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№ 

з/п 
Вид і назва проекту документа  

Куди подано  

(НАПН України, 

МОН України тощо) 

11.  Проєкт наказу МОН України «Про внесення змін до порядку 

проведення експертизи на рівнях фахової передвищої освіти» 
НАПН України 

12.  Проєкт наказу МОН України «Про затвердження уніфікованих 

форм актів, що складаються за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері 

освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших 

організаційно-розпорядчих документів» 

НАПН України 

13.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо визначення 

процедури реалізації права на академічну мобільність 

НАПН України 

14.  Проєкт Стратегії маркетингу послуг з вищої освіти на 

міжнародному освітньому ринку на період до 2025 року 
НАПН України 

15.  План заходів НАПН України на 2021–2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки 
НАПН України 

16.  Проєкт Положення про порядок надання підтримки із Фонду 

Президента України з підтримки освіти, науки та спорту 
НАПН України 

17.  Законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про освіту» 

щодо встановлення відповідальності за передачу академічних 

творів із порушення принципів академічної доброчесності 

НАПН України 

18.  Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення 

освіти та якості навчальної літератури 

НАПН України 

19.  Положення про конкурс НАПН України на кращі наукові роботи НАПН України 

20.  
Проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора наук 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  

Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами: 

навчальна 

література 

(гриф) 

навчально-

методична 

література 

(схвалено до 

використання) 

засоби 

навчання 

(свідоцтво) 

навчальне 

обладнання 

(свідоцтво) 

Заклади дошкільної освіти 0     

Заклади загальної середньої 

освіти (для початкової школи) 

1 1    

Заклади загальної середньої 

освіти (для основної і старшої 

школи) 

14 12 2   

Заклади загальної середньої 

освіти (для дітей з особливим 

освітніми потребами) 

0     

Заклади позашкільної освіти 0     

Заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

0     

Інше (зокрема, інноваційна 

діяльність та дослідно-

експериментальна робота) 

0     

Усього 15 13 2 0 0 
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Таблиця І.3.3. 

Експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора 

філософії) та доктора наук 

 

Напрям 

 

Усього 

 

у т.ч. дисертацій на здобуття 

наукових ступенів: 

кандидата наук 

(доктора 

філософії) 

доктора наук 

осіб* од.** осіб* од.** осіб* од.** 

Попередня експертиза дисертацій 

(у межах спеціалізованої вченої ради) 
2 4 2 4   

Відгуки на дисертації (опонування) 3 4 1 2 2 2 

Відгуки на автореферати дисертацій 3 9 3 8 1 1 
 

 

Відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки 

України та Національної академії педагогічних наук України на 2017–2020 роки 

Інститутом у 2021 році виконано такі заходи: 

 

Номер 

пункту 

Програми 

та зміст 

діяльності 

Виконавці від 

МОН України 

та НАПН 

України 

Заплановані результати 

діяльності на весь період 

виконання програми 

Результати діяльності у 2021 р. 

12 Директорат 

шкільної освіти 

Інститут 

педагогіки, 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Розроблення типової 

освітньої програми для 

профільної середньої 

освіти (зокрема для 

наукових ліцеїв) 

Підготовлено проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти наукового 

спрямування: Проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти наукового 

спрямування / Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/726216/ 

 

ISBN 978-617-7734-30-6 

34 ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту оcвіти», 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Всеукраїнський конкурс-

рейтинг закладів загальної 

середньої освіти «Школа – 

джерело талантів» 

У 2021 році проведено 

Всеукраїнський конкурс-рейтинг 

закладів загальної середньої освіти 

«Школа – джерело талантів». 

Загальна кількість заявлених 

учасників конкурсу – 234. 

https://lib.iitta.gov.ua/726216/
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35 ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту освіти», 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України», 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Всеукраїнський конкурс 

«Творчий вчитель – 

обдарований учень» 

У 2021 році проведено 

Всеукраїнський конкурс «Творчий 

вчитель – обдарований учень». 

Для участі у конкурсі було подано 

1072 заявки. 

 

 

36 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Формування готовності 

команди обдарованих учнів 

України для участі у 

Міжнародній конференції 

молодих учених «ICYS» 

Здійснено відбір та підготовку 

команди обдарованих учнів 

України для участі у Міжнародній 

конференції молодих учених 

«ICYS». Відповідно 11 учнів-

членів МАН представили Україну 

на XХVІІІ міжнародній 

конференції юних дослідників 

ICYS-2021 онлайн, м. Белград 

(Сербія). Учні вибороли високі 

нагороди, серед яких: 1 золота 

медаль, 3 срібні медалі, 4 бронзові 

медалі, один спеціальний приз. 

61 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Семінари, посібники Створено практичний посібник 

Збірник інноваційних практик 

наукової освіти учнів Малої 

академії наук України / О. А. 

Ковальова, М. М. Міленіна, Г. В. 

Кузьменко, С. М. Бабійчук, О. В. 

Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. 

Казакова. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 122 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/727852/ 
ISBN 978-617-7734-35-1  

85 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Методичні рекомендації Розгорнуто OJS платформу на 

сервері Інституту, проведено 

тестування функціоналу 

електронного журналу відкритого 

доступу, триває робота над 

створенням моделі, структури та 

процедури вибору редакторів і 

рецензентів. Розроблено та 

погоджено план реалізації 

проєкту. 
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101 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Наукове та методичне 

забезпечення діагностики 

когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею 

Обґрунтовано інструментарій 

діагностики чинників 

самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів ліцею.  

Сформовано та комп’ютеризовано 

базу методів діагностики чинників 

самовизначення щодо майбутньої 

професії учнів ліцею з різними 

видами обдарованості : 

https://tests.iod.gov.ua. 

Підготовано рукопис методичного 

посібника Теоретико-методичні 

засади діагностики когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів 

ліцею : методичний посібник / 

Н. А. Бєльська, Ю. М. Ковальчук, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська, 

М. А. Садова. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 144 с.  

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/72895

6  

 

ISBN 978-617-7734-24-5 

102 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Науково-методичне 

забезпечення діагностики 

чинників інтелектуальної 

обдарованості учнів 

Обґрунтовано інструментарій 

діагностики чинників розвитку 

обдарованості. 

 

У 2021 році Інститутом було проведено 15 масових науково-практичних 

заходів за Планом роботи НАПН України, в тому числі:  

• всеукраїнських та міжнародних конференцій – 5;  

• науково-практичних семінарів – 6;  

• круглих столів – 1; 

• всеукраїнських конкурсів – 3. 

У 2018 році Інститут отримав ліцензію 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. № 53-л, у 2021 році 

ліцензію переоформлено – наказ МОН України від 27 вересня 2021 р. № 189-л) 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
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у галузі 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки, 

спеціалізація – Освіта та розвиток обдарованої особистості, ліцензійний обсяг – 

7 осіб.  

Інститут обдарованої дитини НАПН України у 2021 році проходив 

процедуру акредитації освітньої програми «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості». Для проходження акредитації було вчасно подано повідомлення 

про наміри проходження акредитації, заяву на проходження акредитації з усіма 

необхідними документами, проведено онлайн-зустрічі з членами експертної 

комісії та надано необхідну інформацію на запити членів експертної групи.  

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 14 грудня 2021 

року ухвалило рішення акредитувати освітню програму умовно (відкладено) 

(протокол № 19 (3)). У зв’язку з цим Інституту необхідно повторно проходити 

акредитацію ОНП у 2022–2023 навчальному році.  

Загальна чисельність аспірантів (станом на кінець 2021 року) становить 

8 осіб, із них: за державним замовленням – 4 особи (з відривом від виробництва 

– 4), за кошти фізичних і юридичних осіб – 4 особи (з відривом від виробництва 

– 2, без відриву від виробництва – 2). 

Кількість наданих співробітниками установи інтерв’ю засобам масової 

інформації (телебачення, радіо, центральні та регіональні друковані ЗМІ, 

Інтернет-видання) – 1. 

Кількість надрукованих статей у засобах масової інформації – 15. 

Упродовж звітного періоду співробітники Інституту продовжили роботу 

щодо вивчення, узагальнення та поширення зарубіжного досвіду з 

популяризації науки та науково-методичного забезпечення наукової освіти. 

Налагоджено співпрацю з Інститутом інженерії довкілля та біотехнології 

Опольського університету (Польща). 15 грудня 2021 року в онлайн-форматі 

спільними зусиллями було проведено польсько-український науково-дослідний 

семінар «Освітні задачі та дослідження – міждисциплінарний контекст». 

Семінар орієнтований на студентів, докторантів, молодих учених, науково-

педагогічних працівників.  
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Відповідно до плану заходів, Інститутом було проведено дві міжнародні 

конференції: ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Обдаровані діти – скарб нації» (Київ, 18–22 серпня 2021 р.) та Міжнародна 

науково-практична онлайн-конференція «Наукова освіта: традиція і сучасність» 

(Київ, 28 жовтня 2021 р.). Двоє співробітників є членами редколегій двох 

закордонних видань: науково-методичний періодичний журнал 

«Азербайджанська школа»; науково-методичний журнал «Соціальна 

педагогіка» (Польща).  

У 2021 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. 30 березня 2021 року було проведено онлайн-семінар «Сучасні 

виклики для міжнародних великомасштабних досліджень» (м. Київ, Україна), 

організований ALLEA спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН 

України. 

Станом на 01 січня 2022 року за загальним фондом (програма 6551030) 

дебіторська заборгованість за видатками становить 9930,00 грн (попередня 

оплата періодичних видань – Е-журнал Головбух Бюджет (спецвипуск до 

журналу Головбух Бюджет, послуги доступу до «Електронного кабінету 

періодичних видань видавничого будинку "ФАКТОР"» – Податки та 

бухгалтерський облік на 2022 рік), буде погашена в січні 2022 р.; кредиторська 

заборгованість відсутня. 

Станом на 01 січня 2022 року за спеціальним фондом (програма 6551030): 

дебіторська заборгованість за доходами становить 4240,00 грн (поточна 

дебіторська заборгованість за послуги з оренди приміщення, буде погашена в 

січні 2022 р.); кредиторська заборгованість за доходами становить 455,67 грн 

(кредиторська заборгованість за доходами в результаті авансованого платежу за 

послуги з оренди приміщення, буде погашена в січні 2022 р.). 

Стан приміщень – придатний до експлуатації. 

Оснащеність технікою – 1 комп’ютер на кожного співробітника. 
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Умови роботи для науковців відповідають встановленим законодавством 

вимогам.  

 

 

ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

ІІ.1. Виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України. 

 

 ІІ.1.2. Інформація про виконання Програми спільної діяльності МОН і 

НАПН України у 2021 році  

Номер 

пункту 

Програми 

та зміст 

діяльності 

Виконавці 

від МОН 

України та 

НАПН 

України 

Заплановані результати 

діяльності на весь 

період виконання 

програми 

Результати діяльності у 2021 р. 

12 Директорат 

шкільної 

освіти 

Інститут 

педагогіки, 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Розроблення типової 

освітньої програми для 

профільної середньої 

освіти (зокрема для 

наукових ліцеїв) 

Підготовлено проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти наукового 

спрямування: Проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти наукового 

спрямування / Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 48 с. 
https://lib.iitta.gov.ua/726216/ 

 

ISBN 978-617-7734-30-6 

34 ДНУ 

«Інститут 

модернізації 

змісту 

оcвіти», 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Всеукраїнський конкурс-

рейтинг закладів 

загальної середньої 

освіти «Школа – джерело 

талантів» 

У 2021 році проведено 

Всеукраїнський конкурс-

рейтинг закладів загальної 

середньої освіти «Школа – 

джерело талантів». Загальна 

кількість заявлених учасників 

конкурсу – 234. 

https://lib.iitta.gov.ua/726216/
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35 ДНУ 

«Інститут 

модернізації 

змісту 

освіти», 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Всеукраїнський конкурс 

«Творчий вчитель – 

обдарований учень» 

У 2021 році проведено 

Всеукраїнський конкурс 

«Творчий вчитель – 

обдарований учень». Для участі 

у конкурсі було подано 1072 

заявки. 

 

 

36 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Формування готовності 

команди обдарованих 

учнів України для участі 

у Міжнародній 

конференції молодих 

учених «ICYS» 

Здійснено відбір та підготовку 

команди обдарованих учнів 

України для участі у 

Міжнародній конференції 

молодих учених «ICYS». 

Відповідно 11 учнів-членів 

МАН представили Україну на 

XХVІІІ міжнародній 

конференції юних дослідників 

ICYS-2021 онлайн, м. Белград 

(Сербія). Учні вибороли високі 

нагороди, серед яких: 1 золота 

медаль, 3 срібні медалі, 4 

бронзові медалі, один 

спеціальний приз. 

61 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Семінари, посібники Створено практичний посібник 

Збірник інноваційних практик 

наукової освіти учнів Малої 

академії наук України / О. А. 

Ковальова, М. М. Міленіна, Г. 

В. Кузьменко, С. М. Бабійчук, 

О. В. Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, 

О. І. Казакова. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 122 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/727852/ 

ISBN 978-617-7734-35-1  

85 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Методичні рекомендації Розгорнуто OJS платформу на 

сервері Інституту, проведено 

тестування функціоналу 

електронного журналу 

відкритого доступу, триває 

робота над створенням моделі, 

структури та процедури вибору 

редакторів і рецензентів. 

Розроблено та погоджено план 

реалізації проєкту. 
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101 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Наукове та методичне 

забезпечення діагностики 

когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею 

Обґрунтовано інструментарій 

діагностики чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею.  

Сформовано та 

комп’ютеризовано базу методів 

діагностики чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії учнів ліцею 

з різними видами обдарованості: 

https://tests.iod.gov.ua. 

Підготовано рукопис 

методичного посібника 
Теоретико-методичні засади 

діагностики когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів ліцею : 

методичний посібник / 

Н. А. Бєльська, Ю. М. Ковальчук, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська, 

М. А. Садова. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 144 с.  
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956 

(на розгляді)  

 

ISBN 978-617-7734-24-5 

102.  Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Науково-методичне 

забезпечення діагностики 

чинників інтелектуальної 

обдарованості учнів 

Обґрунтовано інструментарій 

діагностики чинників розвитку 

обдарованості. 

 

 

  

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
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ІІ.2. Фундаментальні наукові дослідження. 

 

У 2021 році розпочато одне фундаментальне наукове дослідження.  

1. Тема наукового дослідження: «Теоретико-методологічні засади 

використання філософських методів пізнання в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти».  

Номер державної реєстрації: 0121U100655. 

2. Назва етапу наукового дослідження: Аналітико-концептуальний. 

3. Повна назва наукової установи, організації-виконавця, юридична 

адреса, телефон, факс: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 04053, 

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-27-27, тел./факс (044) 483-

14-67; e-mail: іоd.napn@ukr.net;  

Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк Державна 

казначейська служба України, м. Київ, ЄДРПОУ 35392. 

4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає.  

5. Науковий керівник дослідження:  

Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, 

завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку 

людини Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані): 

штатних працівників (всього) – 2 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 0 чол., 

кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 0 чол.;  

сумісників (всього) – 6 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 3 чол., 

кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 2 чол. 

7. Терміни виконання наукового дослідження (початок – кінець)  

січень 2021 р. – грудень 2023 р. 

8. Фактична вартість наукового дослідження (у грн):  

у звітному році – 1424499,33 грн. 

9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним 

завданням (2–3 стор.)  

mailto:іоd.napn@ukr.net
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Здійснено аналіз основних науково-теоретичних джерел і напрямів 

присвячених методології викладання філософії для учнів закладів загальної 

середньої освіти в умовах інформаційно-цифрової реальності. Підкреслено 

значення філософського мислення для науки і освіти, в сфері якого виявляється 

своєрідність кожного наукового знання, яке опредметнилося у фізику, 

математику, біологію, історію тощо. Витоки цієї своєрідності – в органічному 

зв’язку з їх вивченням. В такому контексті освіта постає своєрідною «душею» 

науки взагалі і філософії зокрема. 

Досліджено значення змісту філософії як способу формування 

обдарованої особистості в умовах інформаційно-цифрової реальності. 

Продемонстровано потенціал філософії в процесі формування критичного, 

креативного мислення для розумного, творчого та безпекового суспільства. 

Доведено, що сталий розвиток інформаційного суспільства уможливлюється на 

основі розвитку самостійного і системного мислення. 

Розроблено теоретико-методологічні рекомендації щодо вивчення 

філософських методів пізнання в освіті. З цією метою проаналізовано потенціал 

таких методів як сократичний діалог, герменевтика тексту, навчання через 

дискусію (О. Бреніф’є) та спільноту дослідників (М. Ліпман). 

Обґрунтовано основні методологічні засади наукової освіти та її 

застосування в освітньому процесі. З’ясовано значення наукової освіти як 

педагогічного концепту. Розкрите співвідношення понять «наукова освіта», 

«STEM-освіта» та «STEAM-освіта». Висвітлено роль та місце наукової освіти у 

діяльності ЮНЕСКО. Базуючись на сучасних закордонних та вітчизняних 

працях, визначено основні принципи впровадження концепту наукової освіти в 

закладах загальної середньої освіти. Стверджується, що досвід 

соціокультурного життя оприявлений в науковій освіті може бути джерелом 

«евристичних імпульсів» для теоретичних висновків і визначень теперішнього і 

майбутнього життя людини. Зокрема, її можливостей пізнавати світ з позицій 

наукового підходу і створювати свою, власну дійсність, спроєктовану на основі 

одержаних знань. 
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Визначено обумовленість практик навчання і виховання основними 

адміністративно-інституційними принципами організації існування закладів 

освіти. Доведено, що способи управління закладами освіти репрезентуються у 

способах мислення, пізнання і спілкування усіх учасників освітнього життя. З 

цих позицій обґрунтовано необхідність інституалізації засад філософського 

мислення через формування громадянського публічного простору, в якому 

уможливлюється суперечка про всезагальне і самоцінний процес пошуку 

істини.  

На основі методики М. Ліпмана «P4C» теоретично обґрунтовано та 

розроблено основні напрямки викладання філософської грамотності в закладах 

загальної середньої освіти. З’ясовано, що знайомство з філософією краще 

починати постановкою загальнофілософських питань: Як влаштований світ? Чи 

спрямовуються всі процеси в ньому вищою силою або задумом? Чи є життя 

після смерті? У чому смисл життя? По суті, філософських питань небагато, але 

на кожне з них існує безліч різних відповідей, що відкриває простір для 

розгортання дискусії та формування культури аргументованої полеміки. 

Обговорення філософських питань сприятиме формуванню таких важливих в 

інформаційно-цифровій реальності компетенцій, як комунікативність, 

креативність, логічне, послідовне і самостійне мислення, спроможність 

взаємодіяти в групі і досягати спільного результату тощо. 

Враховуючи постійне прискорення соціально-культурних та економічних 

трансформацій інформаційно-цифрової реальності та експоненціальне 

збільшення інформації, знань, знаків та символів, доведено безперспективність 

освіти, яка ґрунтується на репродуктивному відтворенні наперед даної 

інформації і заданих алгоритмів дій. Обґрунтовано, що результатом навчання і 

виховання виступають не стільки інформація або знання, скільки розвиток 

особистих якостей, що відбувається на основі інтеріоризації схем взаємодії, які 

утворюються зокрема в освітньому просторі. Творчість сьогодні стає не просто 

даниною гуманістичній традиції, вона є відповіддю на запити інформаційного 

світу, що стрімко розвивається. В такому випадку, творчість повинна стати 
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принципом організації усіх етапів освітньої діяльності в закладі загальної 

середньої освіти. 

Показано, що способи продукування, обміну і розповсюдження знання в 

інформаційному суспільстві визначаються прагматикою функціонування 

інформаційно-комунікативних технологій. В цих умовах знання циркулює 

переважно у формі інформації яка екстеріоризує суб’єкта навчання і пізнання 

від того, що вони вивчають і пізнають. Домінування практично орієнтованого, 

«корисного» знання в динаміці інформаційно-цифрової реальності робить його 

інструментальним, а значить знеособленим. Підкреслено, що в просторі освіти 

взаємодія між учасниками педагогічного процесу завжди впливає на 

формування певного типу особистості. Ставлення до знання як до корисного і 

самодостатнього алгоритму дій або як до вписаного в широкий контекст 

культури особистісного модусу світорозуміння обумовлює способи 

самоідентифікації особистості в обґрунтуванні практичних і теоретичних засад 

навчання.  

На основі вітчизняної та зарубіжної наукової літератури здійснено аналіз 

ролі та значення філософської методології для здійснення освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти. Обґрунтовано доцільність визначати мету 

освітнього процесу логікою розвитку людської суб’єктності та необхідність 

теоретичної рефлексії цього процесу. Розкрито історико-філософський 

потенціал конституювання рефлексивного простору філософії освіти як 

теоретичної і практичної основи навчання і виховання. Підкреслено, що будь-

яка педагогічна практика ґрунтується на певній філософії людини, на певному 

свідомому чи ні розумінні сутності її становлення. Філософія входить у 

педагогіку особистісно, тобто особистістю вчителя, адже вона є цілком 

особистісною формою знання. Тому вона входить у педагогічний процес у 

вигляді діяльної здатності вчителя. 

10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового 

дослідження:  

Підготовлено та надруковано статті – 15 авт. арк. 

11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження: 
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Результати І етапу дослідження були висвітлені на науково-практичних 

конференціях та семінарах різних рівнів: 

− VI науково-практична конференція «Соціальні та гуманітарні 

технології: філософсько-освітній аспект (Черкаси, 2021); 

− VIII Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація 

особистості» (Одеса, 2021); 

− VIII Міжнар.наук.-практ. конф. присвяченої 90-річчю Українського 

державного університету залізничного транспорту (15–16 жовтня 2021 р.); 

− International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of 

Philosophy – 2020", 22–23 April, 2021; 

− ХХІV Міжнародна науково-практична конференція «Студент – 

Дослідник – Фахівець». Секція «Гуманітарні дисципліни» – Київський інститут 

бізнесу та технологій (Київ, 28 травня 2021 року). 

12. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів:  

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданнях відділу філософсько-

методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої 

дитини НАПН України (протокол № 1 вiд 27 січня 2021 р., протокол № 7 вiд 07 

грудня 2021 р.); засіданнях вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН 

України (протокол № 11 від 22 грудня 2021 р.). 

За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома; 

вважати, що запланований обсяг робіт за темою: «Теоретико-методологічні 

засади використання філософських методів пізнання в освітньому процесі 

закладів загальної середньої освіти» виконано.  

 

ІІ.3. Прикладні наукові дослідження. 

У 2021 році завершено чотири прикладні наукові дослідження.  

1. Тема наукового дослідження: Науково-методичне забезпечення 

соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах інформаційно-

освітнього середовища закладів загальної середньої освіти. 

Номер державної реєстрації: 0119U100175. 
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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) 483-

14-67; e-mail: іоd.napn@ukr.net;  

Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк Державна 

казначейська служба України, м. Київ, ЄДРПОУ 35392. 

4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає. 

5. Науковий керівник дослідження:  

Андросович Ксенія Анатолівна, кандидат психологічних наук, завідувач 

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 – 0 

чол., кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 2 чол.;  

сумісників (всього) – 8 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 0 чол., 

кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 2 чол. 

7. Терміни виконання наукового дослідження: 

січень 2019 р. – грудень 2021р. 

8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн):  

усього – 5178613,83 грн. 

9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним 

завданням 

Здійснено теоретико-методологічний аналіз вітчизняних та зарубіжних 

наукових джерел. Встановлено, що окремі аспекти адаптації обдарованих учнів 

у ЗЗСО відображено у роботах: 

– О. Венгера (групова робота зі школярами, спрямована на їх 

адаптацію до нових соціальних умов);  

– Е. Олександрівської (динаміка адаптації учнів до школи);  

– І. Жданова, Е. Кречмера (в конкретних умовах існування);  
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– Г. Айзенка, Т. Титаренко (в аспекті темпераменту, характеру, 

спеціальних здібностей);  

– Л. Божович, Л. Виготського (в аспекті життєвого досвіду, 

інтелектуальних, емоційно-вольових і мотиваційних властивостей); 

– О. Асмолова, К. Роджерса, Л. Фестінгера (СПА як інструменту 

пристосування до середовища, захисний механізм чи спосіб її самоактуалізації). 

Здійснено ґрунтовний аналіз проблем адаптації учнів у вікові періоди, 

що відповідають рокам навчання у школі й перебігу онтогенезу особистості та 

подано у монографіях і статтях Л. І. Божович (1976), А. Валлона (1967), 

Е. Еріксона (2006), Г. С. Костюка (1981), Г. Крайга і Д. Бокума (2005), 

І. С. Кона (2008), В. П. Кутішенка (2005), О. В. Скрипченка, Л. В. Долинської, 

З. В. Огороднийчука (2001), М. В. Савчина і Л. П. Василенка (2005), 

Д. І. Фельдштейна (1995), Л. Хьєлла і Д. Зиглера (2002) та ін.  

Визначено, що успішність адаптації людини в конкретних умовах 

існування визначається: 

– адаптивним психофізіологічним рівнем, індивідуальними 

особливостями (І. Жданов, Е. Кречмер, В. Марищук);  

– темпераментом, характером, спеціальними здібностями (Г. Айзенк, 

Т. Титаренко);  

– інтелектуальними, емоційно-вольовими і мотиваційними 

властивостями (Л. Божович, Л. Виготський). 

Встановлено, що до вивчення соціально-психологічної адаптації 

обдарованого учня необхідно підходити комплексно, тобто вивчати 

обдарованого учня як активного суб’єкта освітнього процесу з урахуванням 

впливу соціального середовища і внутрішніх психологічних механізмів 

розвитку дитини. 

Окреслено теоретичні положення, які складають основу дослідження: 

закономірності та механізми адаптації (Ф. Меєрсон, А. Налчаджян, Ж. Піаже, 

Т. Шибутані та ін.); психологічні теорії і положення про адаптацію, що 

визначають її як форму соціальної активності особистості (О. Власова, 
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Л. Карамушка, В. Семиченко та ін.); концепції соціальної дезадаптації 

(Ю. Бохонкова, С. Белічева, Н. Завацька, О. Кокун, Т. Шугурова та ін.); 

формування інформаційно-освітнього середовища навчання учнів (В. Биков, 

О. Пінчук).  

Досліджено поняття інформаційно-освітнє середовище (ІОС), 

встановлено, що воно має багато визначень. Дане наукове дослідження 

побудовано на розумінні інформаційного освітнього середовища як цілісної 

системи, яка складається із сукупності підсистем, що функціонують і 

забезпечують психолого-педагогічну взаємодію учасників освітнього процесу 

на основі сучасних інформаційно-технічних і навчально-методичних засобів 

(зокрема інформаційно-комунікаційних технологій) (В. Биков).  

Розроблено модель соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів 

в ІОС ЗЗСО. У моделі враховано взаємодію всіх учасників освітнього процесу. 

Провідну роль відведено психологічній службі, основна функція якої є 

своєчасний збір та аналіз (виявлення психологічних особливостей вихованців) 

об’єктивної інформації щодо стану адаптації вихованців та організація 

відповідних видів діяльності. Володіння об’єктивною інформацією є 

необхідною умовою для організації взаємодії психолога:  

– із батьками (роз’яснення індивідуальних особливостей розвитку 

дитини; надання рекомендацій щодо виховних аспектів для сприяння кращій 

адаптації дітей; проведення конференцій, кворумів тощо); 

– із класними керівниками та вчителями (проведення тематичних 

тренінгів; консультування для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу 

в навчанні обдарованих учнів з урахуванням кризових періодів адаптації); 

– із адміністрацією закладу (надання статистичних звітів за результатами 

діагностики; виступи на педрадах; надання інформації про дітей із 

загрозливими показниками аби уникнути будь-яких можливих правопорушень, 

булінгу, суїцидів); 

– із вихованцями (надання індивідуальних консультацій, організація 

тьюторського супроводу для покращення адаптації в умовах ІОС ЗЗСО).  
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Проаналізовано критерії, показники і рівні соціально-психологічної 

адаптації обдарованих учнів. На цій основі обґрунтовано діагностичний 

інструментарій дослідження. Методики підбиралися з урахуванням вікових 

особливостей респондентів.  

Для здійснення експериментальної частини дослідження було залучено 

841 респондент (діагностичні зрізи серед учнів 1–2 кл., 5–6 кл., 9–10 кл.).  

За результатами діагностики виявлено певні труднощі адаптаційного 

процесу в обдарованих учнів упродовж їх навчання (низький фізіологічний опір 

стресу, фрустрація потреби в досягненні успіху, замкнутість, низький рівень 

соціальної адаптованості, емоційний дискомфорт (бути постійно в класі з тими 

кого не сприймаєш), ізольовані, відторгнуті учні класу – що негативно впливає 

на їх адаптацію і відповідно на реалізацію всього свого особистісного 

потенціалу, на саморозкриття. Це свідчить про необхідність здійснення 

цілеспрямованого корекційно-розвивального впливу. 

Розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціально-

психологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої 

освіти. Залучення обдарованих учнів до розвивальних занять призвели до 

позитивних змін (покращився соціальний статус, зниження тривожності, 

усвідомлене сприйняття соціальної ролі «Я-учень», позитивний емоційний 

комфорт, покращились зацікавленість та інтерес до свідомого вибору 

майбутньої професії тощо).  

Розроблено методику тьюторського супроводу соціально-психологічної 

адаптації обдарованих учнів в умовах закладів загальної середньої освіти, яка 

базується на особистісно-орієнтованому підході.  

10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового 

дослідження:  

Виконавцями дослідження підготовлено виробничо-практичну 

продукцію:  

Рукописи: 
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- 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. 

- Методичний посібник «Психологічні та соціальні чинники адаптації 

обдарованої особистості в умовах інформаційно-освітнього середовища 

закладів загальної середньої освіти» – 6,0 авт. арк. 

Науковий звіт – 2,0 авт. арк. 

Підготовлено та опубліковано статті в межах наукової теми: понад 25 

авт. арк. 

11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження: 

Спеціалізована загальноосвітня школа № 1 ім. О. В. Суворова І–

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїла Одеської 

обл.; заклади загальної середньої освіти Київської області, Бориспільського 

району: Великоолександрівська ЗОШ І–ІІІ ступенів, Кучаківська ЗОШ І–

ІІІ ступенів імені гетьмана Івана Сулими, Вишенська ЗОШ І–ІІІ ступенів, 

Гнідинська ЗОШ І–ІІІ ступенів імені Петра Яцика, Навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І–

ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка. 

12. Стан упровадження результатів наукового дослідження: 

Всю продукцію підготовлену за результатами виконання наукового 

дослідження розміщено в електронній бібліотеці НАПН України 

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

Протягом звітного періоду було апробовано методику тьюторського 

супроводу обдарованих учнів; реалізовано програму підвищення рівня 

соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів.  

13. Практична корисність (практичне використання) результатів 

наукового дослідження: 

http://lib.iitta.gov.ua/
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Використання методики тьюторського супроводу сприятиме осмисленню 

та вирішенню психологічних та організаційних проблем, які пов’язані із 

соціально-психологічною адаптацією обдарованих учнів. 

Застосування в практиці закладів загальної середньої освіти програми 

тренінгових занять сприятиме підвищенню соціально-психологічної адаптації 

обдарованих учнів.  

Результати дослідження сприятимуть вдосконаленню психологічної і 

педагогічної підтримки обдарованих учнів в аспекті збереження і реалізації їх 

інтелектуального потенціалу, дозволять визначити підходи до психологічного 

супроводу обдарованих учнів в освітньому процесі закладів загальної середньої 

освіти. 

14. Рекомендації щодо впровадження результатів наукового 

дослідження:  

Результати дослідження можуть бути використані в системі підвищення 

кваліфікації, для професійної підготовки і перепідготовки працівників освіти з 

метою оптимізації педагогічної і психологічної діяльності в роботі з 

обдарованими учнями. 

15. Розгляд і приймання наукової роботи: 

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданнях відділу 

інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України (протокол № 11 від 27 листопада 2019 р., протокол 

№ 11 від 24 листопада 2020 р., протокол № 11 вiд 29 листопада 2021 р.); 

засіданнях вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол 

№ 14 від 23 грудня 2019 р., протокол № 12 від 23 грудня 2020 р.; протокол № 11 

від 22 грудня 2021 р.); засіданні бюро Відділення загальної середньої освіти 

НАПН України (протокол № 9 від 29 грудня 2021 р.). 

За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома; 

вважати, що запланований обсяг робіт за темою: «Науково-методичне 

забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах 

інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти» 

виконано.  
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1. Тема наукового дослідження: Дидактичні засади навчання 

інтелектуально обдарованих учнів ліцею. 

Номер державної реєстрації: 0119U100197. 

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) 483-

14-67; e-mail: іоd.napn@ukr.net; 

Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк Державна 

казначейська служба України, м. Київ, ЄДРПОУ 35392. 

4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає.  

5. Науковий керівник дослідження:  

Волощук Іван Степанович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої 

дитини НАПН України. 

6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані): 

штатних працівників (всього) – 4 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 2 

чол., кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 1 чол.; 

сумісників (всього) – 6 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 2 чол., 

кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 4 чол. 

7. Терміни виконання наукового дослідження: 

січень 2019 р. – грудень 2021 р. 

8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн):  

усього – 6256825,19 грн. 

9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним 

завданням 

На основі аналізу теоретичних джерел з’ясовано, що наукова освіта – це 

освітня парадигма, впровадження якої слугує необхідною умовою формування 

в учнів початкових знань про наукову діяльність, вироблення у них звички 

використовувати науковий метод пізнання в освітній діяльності та 
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повсякденному житті. Наукова освіта є однією з необхідних умов ефективного 

інтелектуального розвитку учнів та виховання у них низки психічних 

властивостей, необхідних для успішної майбутньої професійної діяльності та 

функціонування у сучасному, динамічному соціумі. 

Доведено доцільність диференціації загальної середньої освіти наукового 

спрямування шляхом виокремлення математично-інформаційного, 

природничого, технічно-технологічного та суспільно-гуманітарного профілів.  

Виокремлено напрями наукової діяльності у ліцеях природничо-

математичного профілю (пошукова діяльність, наукова пропедевтична 

діяльність, конструкторська пропедевтична діяльність, винахідницька 

(раціоналізаторська) пропедевтична діяльність, проєктна діяльність, діяльність 

(пропедевтична) з розроблення програмних продуктів, підприємницька 

пропедевтична діяльність).  

У процесі дослідження обґрунтовано, що в конструюванні змісту 

загальної середньої освіти наукового спрямування необхідно врахувати базові 

знання учнів про пошукову діяльність; прикладне наукове дослідження; 

емпіричне наукове дослідження; діяльність з розроблення програмних 

продуктів; проєктну діяльність; конструкторську діяльність; винахідницьку 

(раціоналізаторську) діяльність; підприємницьку діяльність. 

Встановлено, що однією з умов реалізації загальної середньої освіти 

наукового спрямування є формування в учнів інтелектуального потенціалу; 

операційних умінь; організаційних умінь; комунікативних умінь; технічних 

умінь, а також практичних умінь, необхідних для виконання емпіричного 

дослідження, матеріалізації проєктного чи конструкторського задуму, 

розв`язання підприємницької проблеми чи розроблення програмного продукту.  

Розкрито психолого-педагогічну суть понять «розвиток» і «метод 

розвитку». Зокрема, під розвитком слід розуміти перманентні кількісні зміни 

психічних якостей, які в кінцевому випадку призводять до появи нової якості. 

Визначено, що «метод розвитку» психічної якості не можна ототожнювати з 

«методом навчання» чи «методом виховання». Під методом розвитку слід 

розуміти у першу чергу характер завдання, виконання якого сприяє розвитку 
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відповідної психічної властивості, а також спосіб залучення учнів до виконання 

зазначеного завдання. 

Проаналізовано психічні якості, які складають ядро обдарованої 

особистості і обґрунтовано, на яких завданнях зазначені властивості 

розвиваються, та підібрано відповідні завдання. Тобто, обґрунтовано методи 

розвитку пізнавального та креативного блоків компонентів обдарованості; 

розроблено дидактичне забезпечення для використання методів розвитку 

пізнавального та креативного блоків компонентів обдарованості в освітньому 

процесі. 

Виявлено, що з метою формування в учнів наукового мислення їм 

необхідно пропонувати завдання на формування умінь (виконувати пошук 

необхідних даних; структурувати матеріал; конспектувати; анотувати; 

презентувати узагальнені результати пошукової роботи в усному та 

письмовому вигляді; використовувати необхідну термінологію; формулювати 

висновки; обговорювати одержані результати; готувати рукописи звіту, тез 

доповіді, статті, виступу; встановлювати ділові взаємини з іншими; 

використовувати технології колективної творчої роботи; організувати власну 

творчу діяльність; добирати необхідне обладнання та матеріали для проведення 

дослідження, матеріалізації технічного задуму тощо) і на розвиток здатностей 

(спостерігати; порівнювати об’єкти чи явища; оцінювати інформаційні потреби; 

класифікувати, систематизувати та узагальнювати текстову, цифрову та 

символьну інформацію; виділяти головну думку у тексті; робити індуктивні та 

дедуктивні висновки; мислити за аналогією; синтезувати ціле з окремих частин; 

знаходити проблему; висувати гіпотезу; бачити різні підходи до розв’язання 

проблеми; пропонувати оптимальний спосіб розв’язання проблеми; 

абстрагуватися від неістотних чинників під час характеристики явища; 

встановлювати причиново-наслідкові зв’язки під час інтерпретації одержаних 

результатів; здійснювати дослідження за заданим алгоритмом; застосовувати 

адекватні методи дослідження; перебудовувати діяльність у разі потреби; 

пропонувати особисті стратегії пошуку; змінювати особисті стратегії пошуку; 

самостійно виконувати дослідження; залучатися до виконання спільної роботи; 
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генерувати нестандартні, креативні ідеї; оцінювати ризики та приймати 

рішення; здійснювати самооцінку власних ресурсів та творчих досягнень; 

адаптувати стратегії пошуку для отримання найбільш відповідних даних, 

інформації та контенту; застосовувати здобутті знання і вміння у життєвих 

ситуаціях тощо). 

Встановлено, що найголовніші особливості навчальної літератури для 

обдарованих учнів можна звести до: високого рівня науковості змісту 

навчального матеріалу; висвітлення стану розвитку науки та техніки; 

ознайомлення з творчим доробком і внеском видатних учених у скарбницю 

світової науки; інформації про досягнення вітчизняної науки та її ролі в 

науково-технічному прогресі людства; ознайомлення учнів із доробком 

вітчизняних учених. Навчальна література для інтелектуально обдарованих 

учнів має містити матеріал для ознайомлення з сучасними методами пізнання, 

орієнтується на розкриття причино-наслідкових зв’язків, визначення 

взаємозв’язку явищ і процесів у природі і суспільстві, висвітлення внутрішньо 

предметних і міжпредметних зв’язків, формування на їх основі інтегративних 

уявлень про оточуючий світ і його закономірності, що сприяє формуванню в 

учнів наукової картини світу, наукового стилю мислення. Не менш важливими 

є дидактична складова та розвивальний аспект навчального матеріалу, що 

передбачає: системність і логічність викладу; доступність, відповідність змісту 

віковим можливостям учнів; забезпечення наступності в навчанні, урахування 

готовності учнів до засвоєння навчального матеріалу на запропонованому рівні; 

наочність, достатність ілюстративного матеріалу; відтворення в навчальному 

матеріалі засад диференційованого підходу до навчання учнів; наявність та 

якість методичного апарату забезпечення організації самостійної роботи учнів; 

забезпечення учня можливістю самостійно оцінити досягнутий рівень 

засвоєння навчального матеріалу. 

За результатами перевірки форм організації освітнього процесу в 

закладах освіти для обдарованих учнів встановлено, що його ефективність не 

виключає традиційних форм навчання (індивідуальна, групова, класно-урочна), 

якщо вони доповнюють одна одну. Поширеною формою організації навчання 
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обдарованих учнів є урок, але інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, 

спонукають до розроблення нових підходів в організації і проведенні уроку. 

Нетрадиційні форми організації освітнього процесу, які доречно 

використовувати у ліцеях, – це інтерактивні уроки, інтегровані уроки, 

проблемні уроки, відео уроки, екскурсії, віртуальні подорожі, конференції, 

форуми, брифінги, квести, тощо. Виправдано приділяти підвищену увагу 

лекціям, семінарам, практикумам, колоквіумам, диспутам, дискусіям. Учителі 

визнають найбільш ефективними формами організації освітнього процесу 

обдарованих учнів предметні олімпіади, інтелектуальні марафони, творчі 

конкурси і вікторини, проєкти, рольові ігри, конкурси ерудитів, логічного і 

творчого мислення. Підвищенню активності здобувачів освіти, розв’язанню 

навчальних завдань сприяють такі інтерактивні форми навчання, як: кейс-

технології; круглі столи; дебати; ділові та рольові ігри; тренінги; 

відеоконференції; «мозковий штурм»; фокус-групи тощо.  

Встановлено, що у виборі методів навчання необхідно виходити з 

особливості обдарованих учнів, які, на відміну від інших, характеризуються 

чітко вираженою потребою в дослідницькій і пошуковій діяльності, що 

стимулює їх до творчості, розвиває мотивацію до знань, прагнення до відкриття 

нового, до самопізнання. Використовуючи метод проблемного навчання, 

учителі розвивають розумові здібності учнів шляхом їхньої участі в пошуку 

способів розв’язання проблеми, аналізу отриманих результатів, формулюванні 

узагальнень та висновків. Для формування в обдарованих учнів дослідницьких 

компетентностей необхідно використовувати індуктивний метод, що 

забезпечує перехід від одиничного до загального та дедуктивний метод, що 

забезпечує систематичний і чіткий виклад навчального матеріалу, тісний 

взаємозв’язок різних елементів знання в цілісній системі. Чільне місце у 

навчанні обдарованих мають зайняти інтерактивні методи, які, на відміну від 

активних, орієнтовані на широку взаємодію учнів з учителем, учнів між собою 

чи іншими учасниками освітнього процесу. 

Одержані результати узагальнено у формі дидактичних засад організації 

освітнього процесу у наукових ліцеях: забезпечення умов для розвитку 
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інтелектуального потенціалу обдарованих учнів та їх ефективного виховання 

шляхом оптимізації навчальних планів у закладах освіти для зазначеної 

категорії учнів, розширеного чи поглибленого вивчення ними профільних 

предметів, введення в навчальні плани спеціалізованих дисциплін, спрямованих 

на ознайомлення учнів з науковою, винахідницькою (раціоналізаторською), 

проєктною, конструкторською і підприємницькою діяльністю, а також з 

використанням інформаційних технологій у процесі розв`язування 

формалізованих задач, їх пропедевтичну підготовку до здійснення переліченого 

та інноваційне використання результатів зазначених видів діяльності, адаптації 

організаційних форм і методів навчання до специфіки інтелекту, процесу 

учіння обдарованих учнів основної і старшої школи із застосуванням наукового 

методу у навчальній діяльності, тобто з організацією пізнавальної діяльності 

учнів, яка передбачає знаходження наукової проблеми, формулювання наукової 

задачі, її розв’язання (отримання суб’єктивно нових знань) з використанням 

наукових методів пізнання. 

На основі зазначеного вище обґрунтовано умови трансформації закладів 

освіти для обдарованих у наукові ліцеї, 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 також, що умовами трансформації закладів освіти для 

обдарованих у спеціалізовані заклади наукового спрямування є: реалізація у 

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 дослідження підготовлено продукцію:  

Рукописи: 
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− методичний посібник «Дидактичні засади креативного розвитку 

інтелектуально обдарованих учнів ліцеїв» – 20,0 авт. арк.;  

− методичні рекомендації «Дидактико-методичні засади організації 

навчального процесу в закладах освіти для інтелектуально обдарованих учнів» 

– 4,0 авт. арк. 

Науковий звіт – 2,0 авт. арк. 

Підготовлено та опубліковано статті в межах наукової теми – 

16,8 авт. арк. 

11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження: 

− ліцей «Інтелект», м. Київ. 

12. Стан упровадження результатів наукового дослідження: 

Результати дослідження висвітлено та оприлюднено серед цільової групи 

користувачів шляхом публікування статей у фахових наукових виданнях та 

матеріалах конференцій. 

Підготовлена продукція розміщена в електронній бібліотеці НАПН 

України (http://lib.iitta.gov.ua). 

13. Практична корисність (практичне використання) результатів 

наукового дослідження: Результати дослідження сприятимуть підвищенню 

ефективності інтелектуального розвитку обдарованих учнів.  

14. Рекомендації щодо впровадження результатів наукового 

дослідження: На основі узагальнення результатів виконаного дослідження 

виокремлено низку актуальних проблем організації освітнього процесу в 

закладах освіти для обдарованих, розв’язання яких потребує додаткових 

досліджень, а саме: як підтягнути здібності до інтересів і навпаки; як виробити 

схильність до справи за відсутності домінантних здібностей до неї; як 

формувати ядро здібностей до справи за його відсутності чи розмитості; як 

формувати здібності в одній діяльності і переносити їх при виконанні іншої; як 

розвивати компенсаторні здібності за очевидної неможливості розвитку 

окремих відстаючих здібностей; як використовувати наявні знання та уміння 

для розвитку здібностей; як оптимально розв’язати проблему індивідуально 

http://lib.iitta.gov.ua/
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усередненого темпу розвитку різних спеціальних здібностей; як 

використовувати взаємний вплив різних здібностей; як оптимально поєднувати 

здібності; як домогтися почергової роботи аналітичних і синтетичних 

здібностей; як використовувати зону найближчого розвитку у процесі 

формування і розвитку здібностей; що робити у ситуації надто раннього прояву 

здібностей; що робити у ситуації надто пізнього прояву здібностей; як навчати 

з опорою на інстинкти; як ефективно використовувати первинні і вторинні 

навички у навчальному процесі; як налагодити почергову роботу логіки та 

інтуїції; як розвивати конвергентне і дивергентне мислення у їх єдності; як 

провокувати роботу підсвідомості учнів поза простором і часом; як тренувати в 

учнів здатність обходити логічну ущелину; як навчити учнів бороти власні 

стереотипи; як адаптувати освітній процес з власним навчальним стилем учня; 

як використовувати зовнішню підказку у процесі розв’язування учнями 

творчих задач; як навчити учнів створювати асиметричні моделі; як привчити 

учнів критично оцінювати власні ідеї тільки після того, як вони зміцніли; як 

виробити в учнів здатність пристрасно захоплюватися; як зробити потребу 

творити життєвою установкою учнів; як домогтися того, щоб творчість набула 

статусу характеристики пізнавальної системи учнів? 

15. Розгляд і приймання наукової роботи: 

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданнях відділу інноваційних 

технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України 

(протокол № 12 від 20 грудня 2019 р., протокол № 12 від 23 грудня 2020 р., 

протокол № 11 вiд 22 грудня 2021 р.); засіданнях вченої ради Інституту 

обдарованої дитини НАПН України (протокол № 14 від 23 грудня 2019 р., 

протокол № 12 від 23 грудня 2020 р.; протокол № 11 від 22 грудня 2021 р.); 

засіданні бюро Відділення загальної середньої освіти НАПН України (протокол 

№ 9 від 29 грудня 2021 р.). 

За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома; 

вважати, що запланований обсяг робіт за темою: «Дидактичні засади 

креативного розвитку інтелектуально обдарованих учнів ліцеїв» виконано.  
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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 етапів 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) 483-

14-67; e-mail: іоd.napn@ukr.net; 

Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 Банк Державна 

казначейська служба України, м. Київ, ЄДРПОУ 35392. 

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) – 4 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 1 чол., 

кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 0 чол. 

7. Терміни виконання наукового дослідження (початок – кінець) 

січень 2019 р. – грудень 2021 р. 

8. Фактична вартість наукового дослідження (у грн):  

усього: 5942555,10 грн. 

9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним 

завданням  

Наукове дослідження проводилась відповідно до загальної концепції, 

програми та технічного завдання наукового дослідження.  

На першому аналітико-констатувальному етапі з’ясовано, що проблема 

самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею 

розробляється з позиції кількох наукових підходів: диференційно-

mailto:іоd.napn@ukr.net
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діагностичного (Є. Климов, Ф. Парсонс, Г. Мюнстенберг та ін.); типологічного 

(О. Крегер, Е. Фром, Дж. Голанд та ін.), теорії розвитку (Є. Головаха, П. Шавір 

та ін.), теорії рішень (С. Гончаренко, Д. Сьюпер та ін.). Досліджуваний феномен 

вивчається науковцями у різних аспектах: самовизначення щодо майбутньої 

професії як один із видів самовизначення (Л. Божович, М. Гінзбург, 

Д. Закатнов, М. Пряжніков, В. Сафін та ін.); як етап професійного становлення 

фахівця (А. Бондаренко, Ю. Єгорова, О. Кокун, Т. Кудрявцев, О. Пряжнікова та 

ін.); вивчаються особливості підготовки молоді до вибору професії 

(К. Абульханова-Славська, О. Антонова, О. Коберник, Л. Куліненко, 

В. Рибалка, В. Мачуський, Г. Пустовіт, М. Тименко та ін.); досліджуються 

педагогічні та психологічні фактори самовизначення щодо майбутньої професії 

(О. Гудкова, Д. Закатнов, Д. Леонтьев, М. Пряжніков, В. Тименко, В. Шегурова, 

О. Щебланова та ін.) тощо.  

Наукові теорії, підходи та концепції обдарованості засвідчують, що 

обдаровані є особливою категорією дітей. Обґрунтовані дослідниками типові 

особливості обдарованих дітей впливають на їх самовизначення у майбутній 

професії. Це, зокрема: розвинені здібності у багатьох сферах, різноспрямовані 

інтереси, перфекціонізм, самостійність, нерівномірність розвитку, критичність 

мислення, особливості системи ціннісних орієнтацій тощо. 

Теоретичний аналіз проблеми показав, що обдаровані, як особлива 

категорія, вирізняються з-поміж однолітків інтелектуальною, вольовою, 

емоційною, соціальною сферами розвитку. В обдарованих учнів ліцею 

визначено типові особливості, які можуть впливати на самовизначення щодо 

майбутньої професії та мають враховуватися у діагностичній роботі.  

Встановлено, що сучасний ринок праці характеризується диспропорцією 

між обсягами і структурою попиту на робочу силу та обсягами і структурою її 

пропозиції. Відмічається збільшення частки зайнятих у сфері обслуговування й 

водночас зменшення у сфері матеріального виробництва, що сприяє 

розширенню соціальних ролей і трудових функцій суб’єкта праці (особливо у 

соціономічному професійному середовищі). Обґрунтовано, що соціальні, 

економічні та технологічні зміни сприяють розширенню варіативності 
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професійної кар’єри особистості. Виокремлено та описано сучасні професійні 

середовища та характерні для них професійно важливі якості (соціономічної, 

підприємницької, конвенційної, артистичної, техніко-реалістичної, природно-

реалістичної, інтелектуальної сфер). Доведено, що раціональний підхід у 

профорієнтаційній роботі (зокрема, теорія рис-факторів) не відповідає 

сучасним вимогам ринку праці та не враховує особливостей обдарованих учнів. 

Доведено, що профорієнтаційний діагностичний інструментарій має 

враховувати тенденції ринку праці, сучасні професійні середовища та 

характерні для них професійно важливі якості. Встановлено, що 

профорієнтаційна робота з обдарованими учнями ліцею повинна носити не 

констатувальний, а розвивальний напрям. 

Встановлено, що профорієнтаційний супровід у закладах освіти 

здійснюється епізодично, припускаючи пасивну позицію учня, а сучасна 

система профорієнтаційної діагностики найчастіше використовує традиційні й 

узагальнені форми та методи діагностичної роботи, які сприймаються 

обдарованими учнями ліцею як дитячі та нецікаві. Доведено необхідність 

урахування особистісного потенціалу обдарованих учнів ліцею, який 

виявляється, зокрема, у різноманітності й багатоплановості їх інтересів, у 

профорієнтаційній діагностиці. Обґрунтовано важливість перенесення акцентів 

у профдіагностичній роботі: із вивчення конкретних психологічних якостей, 

властивостей, станів тощо на дослідження цілісної особистості, яка наділена 

унікальним внутрішнім світом, здатна до саморозвитку та самоздійснення. 

Сформовано первинну базу методів діагностики когнітивних та 

особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих 

учнів ліцею, яка містить такі діагностичні методики:  

– тест креативності Ф. Вільямса; 

– тест професійної спрямованості Дж. Холанда; 

– методика «Репертуарі решітки» Дж. Келлі; 

– методика діагностики особистісних факторів обдарованості 

Н. Бельської; 

– тест структури інтелекту Р. Амтхауєра; 
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– тест «Індекс життєвого стилю» Келермана-Плутчека; 

– методика вивчення комунікативних установок (модифікація 

Н. Бєльської). 

Проведено перший етап емпіричного дослідження. Контрольна група 

була створена з учнів закладів загальної середньої освіти м. Київ (140 учнів). До 

експериментальної групи були залучені учні-учасники ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН України у 2019 р. (491 учень). 

Проведено математико-статистичний аналіз результатів першого етапу 

емпіричного дослідження. Встановлено, що обдарованим учням ліцею 

притаманні: висока надситуативна активність (схильність до виходу за межі та 

умови поставленого завдання); уникнення активності репродуктивного типу; 

схильність до ризику та певна інтуїтивність при прийнятті рішень. Вони 

характеризуються невисоким рівнем дисфункціональності діяльності, що вказує 

на розвинену систему саморегуляції та цілепокладання, високу 

результативність. Окрім того, обдаровані учні ліцею, які орієнтовані на творчу 

(не репродуктивну) діяльність, демонструють достатньо високий рівень 

когнітивної диференційованості, що вказує на розвинену систему критеріїв 

оцінки особистісних якостей оточуючих людей. Встановлено, що обдаровані 

учні з високою когнітивною диференційованістю уникають репродуктивної 

активності.  

Визначено, що обдаровані учні ліцею, які схильні до вибору творчих 

професій, характеризуються розвиненою інтуїцією, схильністю до ризику, 

уникнення репродуктивних видів активності. Таким учням притаманна висока 

когнітивна диференційованість, що вказує на розвинений соціальний інтелект, 

високу чутливість до неочевидних відмінностей та змін об’єкта, здатність 

бачити світ складним та багатомірним. Обдаровані учні ліцею, які схильні до 

вибору інтелектуальних видів діяльності, характеризуються вищим, у 

порівнянні з однолітками, рівнем надситуативної активності. Соціально 

орієнтовані обдаровані учні схильні до уникнення ризику, що накладає 
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негативний відбиток на їх творчу самореалізацію. Обдаровані учні ліцею, що 

обирають професії реалістичної сфери діяльності, характеризуються достатньо 

високою творчою дисфункціональністю, що може перешкоджати досягненню 

успіху у творчій діяльності. Обдаровані, які орієнтовані на конвенційну сферу 

діяльності, характеризуються низькою надситуативною активністю, 

схильністю до репродуктивних видів робіт, недовірою до інтуїції, уникненням 

ризиків.  

З’ясовано перспективи створення професійних профілів у мистецьких 

ліцеях і визначено пріоритетний метод педагогічної діагностики чинників 

професійного самовизначення ліцеїстів – створення діагностично доцільних 

експериментальних ситуацій з урахуванням трьох рівнів профільного навчання: 

рівня стандарту (без зв’язків профільних і базових дисциплін з арт-

дисциплінами), академічного рівня (міжпредметних зв’язків арт-дисциплін з 

базовими) і, власне, профільного рівня (поглибленого вивчення арт-дисциплін з 

орієнтацією на майбутню професію).  

Уточнено поняття «педагогічна діагностика схильності до мистецьких 

професій» як виявлення в освітньому процесі рівнів майстерності з художніх 

технік і технологій (майстерність з художніх технік і технологій є особистісним 

чинником визначення адекватності професійного самовизначення учнів 

мистецьких ліцеїв). 

Створено авторський діагностичний підхід (Ковальова О. А.) на основі 

відповідності сформованих особистістю цінностей з цінностями та функціями 

існуючих професійних сфер, розроблено авторський діагностичний 

опитувальник «Призначення у соціумі». 

На другому експериментальному етапі 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; чинники самовизначення щодо майбутньої 

професії; методи діагностики, що дозволяють визначити індивідуальні глибинні 

та ситуаційні фактори, що стимулюють (або гальмують) реалізацію потенціалу 
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обдарованої особистості; рекомендації учасникам освітнього 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, продукування. 

Розроблено та обґрунтовано теоретичну модель педагогічної діагностики 

когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів мистецьких ліцеїв, де виокремлено структурні 

блоки: цільовий (мета і завдання); змістово-діяльнісний (зміст, когнітивні 

чинники, особистісні чинники); діагностичний (методи діагностики; критерії, 

показники і рівні; модель самовизначення учнів-мистців у професіях); 

педагогічні умови (зовнішні і внутрішні); результат.  

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 (N = 1247); 

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, 



 

52 

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.  

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); соціально-

педагогічний (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 містить 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 
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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. 

На третьому впроваджувальному етапі уточнено модель діагностики 

когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів ліцею, що охоплює вивчення мотиваційної сфери 

особистості та структури задатків і здібностей. До зазначеної моделі включено 

принципи; чинники самовизначення щодо майбутньої професії (інтереси, 

схильності, задатки та здібності); методи діагностики (усвідомлюваних 

особистісних чинників професійного самовизначення; підсвідомих форм 

особистісних чинників професійного самовизначення; безсвідомих форм 

чинників професійного самовизначення); рекомендації учасникам навчально-

виховного процесу. 

Узагальнено результати емпіричного дослідження взаємозв’язку 

інтересів, нахилів і здібностей обдарованих учнів ліцею в контексті 

самовизначення щодо майбутньої професії. Встановлено, що структура 

інтересів обдарованих учнів характеризується більшою сформованістю, 

чіткістю і виразністю переваг, у порівнянні з учнівським загалом, що вказує на 

перетворення їхніх інтересів у схильності до певних видів діяльності, у яких ці 

інтереси задовольняються.  

Емпірично доведено, що орієнтація учнів (обдарованих та учнівського 

загалу) на дисципліни інженерно-технологічного профілю підтверджується 

розвиненим математичним і просторовим інтелектом. Встановлено, що 

орієнтація учнів на дисципліни гуманітарного профілю не підтверджується 

відповідним інтелектуальним забезпеченням. Водночас експериментально 

підтверджено, що орієнтація учнів на дисципліни гуманітарного профілю 

позитивно пов’язані з креативністю, що підтверджує ортогональність інтелекту 

і креативності як факторів обдарованості. Емпірично доведено, що орієнтація 
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обдарованих учнів на дисципліни природничого профілю спирається на 

розвинений просторовий інтелект. 

Розроблено, апробовано опитувальник «Шкільний термометр», 

спрямований на вивчення конкретних когнітивно-поведінкових установок 

учнів, які вони проявляють в освітньому процесі. Опитувальник дозволяє 

здійснити попередню прогностичну оцінку творчої, інтелектуально-творчої, 

інтелектуальної, інтелектуально-академічної та академічної обдарованості. 

Встановлено, що учні з ознаками інтелектуально-творчої обдарованості 

на рівні інтересів і схильностей демонструють допитливість і активну 

пізнавальну потребу в широкому діапазоні, на що вказують позитивні кореляції 

практично з усіма профілями навчально-професійних інтересів (за винятком 

соціально-педагогічного). Причому найбільш цікавими для таких учнів є наука, 

мистецтво і менеджмент. 

Учні з ознаками інтелектуально-академічної обдарованості 

демонструють особливу зацікавленість в аналітично-дослідній роботі в галузі 

природничих наук (насамперед біологія, хімія, медицина). Як і учні з ознаками 

інтелектуально-творчої обдарованості, не схильні орієнтуватися на 

соціономічні професії. 

Сфера навчально-професійних інтересів учнів з ознаками академічної 

обдарованості варіює в широкому діапазоні, проте, при цьому спостерігається 

прагнення до управлінської роботи (менеджмент) і заперечення інтересу до 

дисциплін і видів діяльності, що пов’язані з технікою. Учні цієї групи 

зацікавлені в діяльності, яка дає їм змогу успішно працювати за чіткими 

алгоритмами, інструкціями і регламентаціями, контролювати й організовувати 

соціальний робочий простір навколо себе. 

Обґрунтовано використання типологічного підходу під час вирішення 

профорієнтаційних завдань. Встановлено, що учні-інтроверти орієнтуються на 

професії інтелектуального і реалістичного профілю, тоді як екстраверти 

обирають як найбільш привабливі для себе соціальне і підприємницьке 

професійні середовища. Чітку диференціацію встановлено і в дихотомії 

психологічної функції «сенсорика – інтуїція»: інтуїтивні типи, традиційно 
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зорієнтовані на теорію, майбутнє і глобальні проєкти, підкреслюють 

привабливість для них насамперед інтелектуальної, аналітико-дослідницької та 

творчої діяльності. Сенсорні типи роблять вибір на користь більш практико-

орієнтованих підприємницьких, соціальних, конвенціональних і реалістичних 

професій. «Чуттєві» (емоційні) типи орієнтуються на «артистичні» професії, і, 

дещо меншою мірою, на соціальні. «Мисленнєві» (логічні) типи визначили для 

себе як найбільш релевантні сфери конвенціональних, підприємницьких і, 

певною мірою, реалістичних професій. Перцептивні (ірраціональні) типи, так 

як і інтуїтивні, зорієнтовані на інтелектуально-аналітичні і творчі види 

діяльності, а раціональні типи, так як і сенсорики, віддають перевагу 

конвенціональним, соціальним і підприємницьким професіям. 

Встановлено, що обдаровані учні мають достовірно іншу структуру 

ціннісних орієнтацій у порівнянні з учнівським загалом. Для них надзвичайно 

важливим є робота над собою, постійне самовдосконалення. Вони вирізняються 

активною життєвою позицією, воліють діяти відповідно до власних переконань, 

не схильні до конформізму, беруть на себе відповідальність за зроблений вибір. 

Такі учні фокусуються на особистому зростанні та саморозвитку, відкриті до 

змін і зорієнтовані на суспільне благо. 

Підготовано практичні рекомендації працівникам закладів освіти щодо 

діагностики самовизначення у майбутній професії обдарованих учнів ліцею. 

10. Кількісні та якісні характеристики продукції, підготовленої в 

межах виконання наукового дослідження 

Виконавцями дослідження підготовлено виробничо-практичну 

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. 
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Методичний посібник «Теоретико-методичні засади діагностики 

когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів ліцею» – 7,0 авт. арк. 

Науковий звіт – 2,0 авт. арк. 

Статті – 24,5 авт. арк. 

11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження 

Отримані результати впроваджено при розробці методичного 

забезпечення освітнього процесу в закладах освіти. Результати дослідження 

були висвітлені на науково-практичних конференціях та семінарах різних 

рівнів, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-

виховні та патріотичні традиції українського козацтва у контексті слов’янських 

і загальноєвропейських цивілізаційних процесів» (Київ, 28.02.2019 р.); ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Європейський університет: 

імідж, мобільність, соціальні перспективи» (Суми, 25–26.04.2019 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей 

Нової української школи» (Біла Церква, 12.03.2019 р.); IV Всеукраїнська 

науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи» (Київ, 

16.04.2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та 

модуси соціального буття сучасної людини: захист та допомога» (Чернігів, 

17.05.2019 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-

річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету 

«Острозька академія» (Острог, 14.06.2019 р.); V Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, молодих учених і науково-педагогічних 

працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» (Полтава, 

25.10.2019 р.); XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології навчання обдарованих дітей та молоді» (Одеса, 10–13.10.2019 р.); 

Науково-практичний семінар «Дослідницький СТЕМ, планування, організація, 

реалізація» (Київ, 11.06.2019 р.); Науково-практичний семінар «Проблеми 

професійного самовизначення обдарованої молоді» (Київ, 21.03.2019 р.); 

Методологічний семінар «Інформаційно-цифровий освітній простір України: 
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трансформаційні процеси і перспективи розвитку» (Київ, 4.04.2019 р.); 

Науково-практичний семінар «Адаптація обдарованої дитини в інформаційно-

освітньому середовищі нової української школи» (Київ, 29.10.2019 р.); 

Науково-практичний семінар «Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в 

освітньому просторі» (Київ, 24.10.2019 р.).  

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади 

розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (Умань, 

9–10.04.2020 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та 

перспективи» (Київ, 22.04.2020 р.); XІI Всеукраїнська науково-практична 

онлайн конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої особистості» (Київ, 20–21.05.2020 р.), Ювілейна 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та менеджмент у 

період цифрової трансформації бізнесу, суспільства та держави», Інженерний 

інститут Запорізького національного університету; ХІІ Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті – 2020» (Київ, 12.10.2020 р.); Міжнародна 

конференція «Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та 

психологічних наук» (2–3.10.2020 р.); ХV Міжнародна науково-практична 

конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в 

умовах глобалізації» (9.10.2020 р.); Международная научно-практическая 

онлайн-конференция «Кризисный менеджмент в образовании. Новый опыт и 

практика» (Уральск-г. – Нур-Султан-г. – Алматы, 26.08.2020 р.); Веб-

конференція НАПНУ «Учені НАПН України – українським вчителям» (Київ, 

27.08.2020 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Молодь, освіта, 

наука та мистецтво», Уманський державний педагогічний університет імені 

П. Тичини (Умань, 26.11.2020 р.); Науково-практичний онлайн-семінар 

«Професійне самовизначення обдарованої особистості» (Київ, 26.05.2020 р.); ХІ 

науково-практичний семінар «Цінності освітнього простору і аксіогенез 

обдарованої особистості» (Київ, 29.10.2020 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Психологічний супровід розвитку лідерського потенціалу 

шкільної та студентської молоді» (Київ, 29.04.2021 р.); Веб-конференція «Учені 
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НАПН України – українським вчителям» (Київ, 25.08.2021 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Обдаровані діти – скарб нації» (Київ, 18–

22.08.2021 р.); VІI Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології 

«Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей» 

(Київ, 7–8.10.2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціально-психологічні проблеми суспільства» (Київ, 16–17.04.2021 р.); ХVІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток 

соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» (Буча, 

25.06.2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

психологічні проблеми суспільства» (Київ, 16–17.04.2021 р.); ХІХ Міжнародні 

педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької 

«Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, 

тенденції» (Київ, 1.12.2021 р.); VІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) 

науково-практична конференція «Науково-дослідна робота в системі 

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 

галузях» (Бердянськ, 16–17.09.2021 р.); XII Міжнародна виставка «Сучасні 

заклади освіти» (Київ, 30.03.2021 р.); Міжнародна спеціалізована виставка 

«Освіта та кар’єра – 2021» (Київ, 09.04.2021 р., м. Київ); Тринадцята 

міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (Київ, 20–22.10.2021 р.); 

Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар «Підтримка та супровід 

професійного самовизначення обдарованих учнів у сучасному інформаційно-

освітньому просторі» (Київ, 31.05.2021 р.); Методологічний семінар «Розвиток 

обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти» (Київ, 18–

20.11.2021 р.); XIII Науково-практичний семінар «Аксіогенез обдарованої 

особистості і ціннісна підтримка особистісного розвитку» (Київ, 28.10.2021р.); 

Науково-практичний семінар «Впровадження профорієнтаційних стратегій в 

сучасний освітній процес: сутність і перспективи» (Київ, 25.10.2021 р.); Звітна 

наукова конференція за результатами роботи Інституту обдарованої дитини 

НАПН України у 2020 році (Київ, 25.02.2021 р.); Всеукраїнський вебінар до 81-ї 

річниці з Дня народження В. П. Жаворонкова «Декоративне та образотворче 

мистецтво у формуванні гармонійної особистості майбутнього фахівця» 
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(Вижиця, 11.03.2021 р.); Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар в 

рік математики в Україні «Шкільна математична освіта і обдарованість» 

(18.03.2021 р.).  

12. Стан упровадження результатів наукового дослідження  

Всю продукцію підготовлену за результатами виконання наукового 

дослідження розміщено в електронній бібліотеці НАПН України 

(http://lib.iitta.gov.ua). Методичні рекомендації «Діагностика самовизначення 

щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею» видано та розіслано 

відповідно до розподілу тиражу друкованих видань включених до Плану 

випуску друкованих видань Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Впровадження здійснювалося шляхом апробації й оприлюднення 

результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях та 

семінарах. Обговорення результатів виконання наукового дослідження 

показало підвищений інтерес серед слухачів до проблеми діагностики 

обдарованості у цілому та діагностики чинників самовизначення щодо 

майбутньої професії обдарованих учнів ліцею зокрема. Зацікавленість 

викликали емпірично виявлені особливості обдарованих старшокласників, що 

впливають на самовизначення щодо майбутньої професії, та розроблені 

практичні рекомендації психологам та педагогічним працівникам закладів 

освіти щодо організації та проведення діагностики самовизначення щодо 

майбутньої професії обдарованих учнів ліцею, а також діагностики 

креативності у профорієнтаційній роботі. 

13. Практична корисність (практичне використання) результатів 

наукового дослідження 

Упровадження результатів наукового дослідження сприяють створенню 

цілісної системи ідентифікації та супроводу обдарованих учнів ліцею, 

підвищенню рівня науково-методичного забезпечення педагогічних 

працівників закладів освіти, що працюють з обдарованими дітьми та молоддю.  

Результати дослідження сприятимуть ефективній реалізації потенціалу 

обдарованих учнів ліцею, удосконаленню методів та технологій своєчасної 

ідентифікації та профорієнтаційного супроводу обдарованих учнів ліцею. 

http://lib.iitta.gov.ua/
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14. Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження, 

зокрема стосовно проведення за результатами фундаментальної 

прикладних досліджень 

Розроблене методичне та інструментальне забезпечення діагностики 

чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею 

може бути запропоноване для використання практичними психологами та 

педагогами закладів освіти України. 

15. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів 

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданнях відділу діагностики 

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол № 12 

вiд 10 грудня 2019 р., протокол № 11 від 26 листопада 2020 р., протокол № 12 

від 14 грудня 2021 р.); засіданнях вченої ради Інституту обдарованої дитини 

НАПН України (протокол № 14 від 23 грудня 2019 р., протокол № 12 від 23 

грудня 2020 р., протокол № 11 від 22 грудня 2021 р.); засіданні бюро Відділення 

загальної середньої освіти НАПН України (протокол № 9 від 29 листопада 

2021 р.). 

За результатами розгляду прийнято рішення (в цілому і щодо друкування 

виготовлення продукції): звіт взяти до відома; вважати, що запланований обсяг 

робіт за темою «Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та 

особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих 

учнів ліцею» виконано.  

 

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: 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;  
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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 35392. 

4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: 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) – 6 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 0 

чол., кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 2 чол.;  

сумісників (всього) – 6 чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 1 чол., 

кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 2 чол. 

7. Терміни виконання наукового дослідження: 

січень 2019 р. – грудень 2021 р. 

8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн):  

усього – 4827976,05 грн. 

9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним 

завданням 

І етап. Аналітичний. 

На основі аналізу наукових джерел виявлено значну активність 

трансформаційних змін в освітніх системах більшості країн світу, окремі з яких 

активно впроваджуються в освітню систему України. Серед них слід виділити 

такі: врахування інтересів споживачів освітніх послуг; поширення освітніх 

послуг у сфері неформальної освіти; тенденції до об’єднання можливостей і 

досвіду формальної й неформальної освіти; міждисциплінарна інтеграція; 

залучення до освітнього процесу всіх небайдужих суб’єктів громадського 

виміру; налагодження зв’язків між наукою, промисловістю, бізнесом та 

освітою.  

Встановлено, що з 60-х рр. ХХ ст. почали створюватися спеціальні 

освітні програми для дітей з високим рівнем здібностей. З початку ХХІ ст. 

стрімко зростає популярність залучення дітей та учнівської молоді до 

mailto:іоd.napn@ukr.net


 

62 

різноманітних навчально-розвивальних програм, які в різних країнах світу 

реалізуються на законодавчому рівні, або як приватні освітні ініціативи при 

університетах, наукових установах, центрах та ін. Визначено, що такі програми 

цілеспрямовані на розвиток високого рівня здібностей, навичок ХХІ ст. (Hard 

and Soft skills) тощо. Вони створюються із залученням експертів, враховують 

актуальні соціальні виклики та переслідують такі основні завдання: 

формування і вдосконалення навичок самостійної роботи; здобуття 

дослідницьких, конструкторських вмінь; розвиток міждисциплінарного 

мислення; набуття досвіду спільної роботи, ціннісних орієнтацій, що 

стосуються науки і наукової творчості; надання можливостей спілкування з 

викладачами, вченими, спеціалістами різних галузей знань, здібними, 

мотивованими однолітками; надання допомоги у виборі подальшого 

професійного шляху. 

З’ясовано, що в освітніх програмах для обдарованих дітей та молоді 

акцентується увага на окремих сильних сторонах особистості (посилююча 

модель), або на слабких (коригуюча модель), посилюються сильні сторони, щоб 

компенсувати слабкі (компенсуюча модель). Виявлено, що у розробці програм 

навчання обдарованих дітей здебільшого використовуються чотири 

концептуальні моделі, які отримали умовні назви «Вільний клас», «Структура 

інтелекту», «Три види збагачення навчальної програми», «Таксономія цілей 

навчання» (С. Takacs, Дж. Рензуллі та ін.). 

Зауважено, що інноваційний поступ української освіти для обдарованих 

дітей задекларовано в Законі України «Про освіту», де у статті 21 

«Спеціалізована освіта» з’являється новий напрямок – «спеціалізована освіта 

наукового спрямування» (далі СОНС), який стимулює інтеграційні процеси 

формальної та неформальної освіти. Зазначено, що така інтеграція може 

забезпечити формування якісно нової освітньої системи, яка поєднає найбільш 

затребувані особливості формальної та неформальної освіти. Її ключовим 

принципом постає цілеспрямованість на споживача освітніх послуг, що 

відкриває нові можливості цілісної індивідуалізованої освітньої системи, де, 



 

63 

серед іншого, реалізується освітній напрям STEM, STEАM та інноваційна 

освітня парадигма – «наукова освіта».  

Встановлено, що одним із перших кроків розбудови спеціалізованої освіти 

наукового спрямування є створення освітніх програм для відповідних закладів 

освіти. Визначено, 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 СОНС 

результатів навчання.  

Визначено, що важливими компонентами освітньої програми закладу 

спеціалізованої освіти наукового спрямування є: інтегровані навчальні 

програми, курси за вибором на міждисциплінарних засадах навчання, які 

спрямовані на вирішення реальних практичних завдань здебільшого у 

командній та груповій роботі учнів; домінантними організаційними формами є 

проєкти, інтегровані уроки, квести, кейси, екскурсії, тематичні дні, конкурси, 

наукові виставки, фестивалі інженерних проєктів, хакатони тощо; сучасні 

засоби навчання, серед яких навчальні роботи-конструктори (LEGO, LEGO 

Mindstorms EV3, Cubelets, LittleBits, Makeblock тощо), які дають змогу в ігровій 

формі ознайомитися з певним проблемним питанням окремої наукової або 

технічної галузі (зміна клімату, кислотні дощі, фізика польоту, основи 

робототехніки, електроніки, механіки, програмування тощо), висувати власні 

ідеї, створювати складні конструкції, проводити дослідження, у тому числі з 

використанням цифрових вимірювальних комплексів та ін.; мережеві та 

дистанційні інструменти співпраці та ведення проєктів; залучення ресурсів і 

співпраця між шкільними колективами і зовнішніми учасниками: закладами 

вищої освіти, академічними науковими установами, науково-дослідними 

лабораторіями, музеями, природничими центрами, підприємствами, бізнес-

структурами, громадськими та іншими організаціями; активна взаємодія з 

батьками; спеціальні середовища навчання з використанням ІКТ, онтологічні 

кабінети, віртуальні SТЕМ-лабораторії, музеї науки тощо. Розроблено модель 

SТЕМ-середовища освітнього закладу СОНС та підготовлено методичні 
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рекомендації «Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і 

неформальної освіти обдарованих учнів». 

ІІ етап. Моделювальний. 

На основі стандарту наукової освіти та виокремлених теоретичних засад 

розроблено модель освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти 

наукового спрямування, яка реалізується в умовах інтеграції формальної та 

неформальної освіти для обдарованих учнів гімназій і ліцеїв.  

Створено «Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти 

наукового спрямування». 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 

у галузі спеціалізованої освіти наукового спрямування відповідно до етапів 

дослідницької, конструкторської, винахідницької діяльності, опис та 

рекомендовані інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Розроблення освітніх програм спеціалізованої освіти наукового 

спрямування передбачає інтеграцію формальної та неформальної освіти на 

основі її інтегративної, компенсаторної і стимулюючої функцій для отримання 

освітнього результату, який є неможливим в умовах окремої освітньої системи. 

Це вимагає відповідної взаємодії 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, кооперації освітніх ресурсів 

зацікавлених сторін, поєднання академічного і професійного освітнього 

середовища. Освітня програма СОНС передбачає міждисциплінарну 

інтеграцію (синтез знань широкого кола наук і мистецтв) на основі 

компетентнісного підходу, максимальну орієнтацію на творчий початок у 
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дослідницькій діяльності, отримання учнями власного досвіду соціальної 

активності, практичної реалізації соціально-значущих проєктів; 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 і 

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 володіння дослідницькими компетентностями; рівень мотивації до 

освоєння компетентностей; попередній досвід участі в аналогічних програмах 

або конкурсах. 

Діагностичний інструментарій відповідно до визначених критеріїв та 

показників відбору обдарованих дітей для участі в освітніх програмах закладів, 

які надають спеціалізовану освіту наукового спрямування підбирається 

враховуючи вікову категорію учнів, кваліфікацію персоналу який проводить 

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. 

Визначені принципи та підходи щодо створення освітньої програми 

спеціалізованої освіти наукового спрямування експериментально. Принципи 
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перевірені на прикладі розробленої програми підготовки обдарованих дітей до 

участі в міжнародних конкурсах юних дослідників, яку за фахової підтримки 

закладів МОН та НАН (Національний центр «МАН України», Чернівецький 

національний університет ім. Ю. Федьковича, Інститут ботаніки 

ім. М. Г. Холодного) реалізовано у дистанційній підготовці учасників 

міжнародної конференції юних дослідників ICYS.  

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». 

ІІІ етап. Експериментально-узагальнюючий. 

Здійснено експериментальну перевірку теоретико-методологічних засад 

розроблення та реалізації освітніх програм для обдарованих учнів в умовах 

інтеграції формальної та неформальної освіти.  

Апробовано реальні шляхи інтеграції формальної і неформальної освіти 

через збагачення шкільної програми додатковими інтегрованими заняттями на 

рівні «вільного практикуму» в музеї світового мистецтва, узгодженими із 

змістом навчальної програми з фізики, математики, географії та ін. Зазначено, 

що розроблення такої програми потребує міждисциплінарної співпраці 

науковців, вчителів-предметників, музейних педагогів та мистецтвознавців, 

адже освітній продукт поєднує в собі матеріал декількох освітніх галузей з 

можливістю його фахового представлення через «дотик» до творів мистецтва, 

предметів побуту й культури, які ретельно добирають фахівці музею. Дизайн 

програми формують на основі логічного представлення обраної шкільної теми 

та організації інтерактивного навчального процесу «відкриття через 

дослідження» самою дитиною в залах музею. 

У результаті апробації встановлено, що міждисциплінарний творчий 

простір Музею світового мистецтва, як і будь-якого іншого музею може стати 

інноваційним, інтегрованим у навчальний процес закладів СОНС складником, 

оскільки є сприятливим середовищем, що налаштовує на продуктивне 

міждисциплінарне спілкування, виконує функцію об’єднання та інтеграції для 

всіх учасників програми, дає можливість виявити творчі здібності та ціннісні 
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орієнтації, актуалізувати знання та набутий досвід, з урахуванням того, що 

складниками програми є творчі, пошукові та дослідницькі завдання як 

індивідуальні, так і для групової взаємодії. 

Створено рукопис методичних рекомендацій «Розроблення та реалізація 

освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування». Розроблено 

програму та проведено ряд науково-практичних семінарів зі створення та 

реалізації освітніх програм СОНС в умовах інтеграції формальної і 

неформальної освіти. 

10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового 

дослідження 

Виконавцями дослідження підготовлено виробничо-практичну 

продукцію:  

Рукописи: 

– Методичні рекомендації «Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції 

формальної і неформальної освіти обдарованих учнів» – 3,0 авт. арк.; 

– 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.; 

– Методичні рекомендації «Розроблення та реалізація освітніх програм 

спеціалізованої освіти наукового спрямування» – 3,0 авт. арк.;  

Науковий звіт – 2,0 авт. арк. 

Підготовлено та опубліковано статті в межах наукової теми – 25,5 авт. 

арк. 

11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження 

Заклади спеціалізованої освіти наукового спрямування, серед яких: 

наукові ліцеї та наукові ліцеї-інтернати, заклади загальної середньої освіти, на 

базі яких діють науково-пошукові об’єднання учнів, заклади позашкільної 

освіти, які надають освіту наукового спрямування, Національний центр «Мала 

академія наук України» і заклади, діяльність яких він координує, установи, 
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фонди, асоціації, діяльність яких пов’язана з функціонуванням позашкільної 

освіти наукового спрямування. 

12. Стан упровадження результатів наукового дослідження 

Впровадження наукової продукції здійснювалось також шляхом апробації 

й оприлюднення результатів наукових досліджень. Результати трьох етапів 

дослідження були висвітлені на науково-практичних конференціях та семінарах 

різних рівнів, у т.ч. на: 

− Семінар-практикум «Реалізація освітніх програм для обдарованих учнів 

в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти» 16.06.2021 р., 

оприлюднено: http://iod.gov.ua/news.php?readmore=369, 2990 переглядів (станом 

на 15.12.2021 р.); 

− оn-line семінар-практикум «Створення та реалізація освітніх програм 

(для обдарованих учнів) спеціалізованої освіти наукового спрямування», 

14.10.2020 р. – посилання http://ostriv.in.ua/publication/code-7E274C7834B51 –

переглядів – 1459, https://www.youtube.com/watch?v=tGdjbFUXocE, переглядів 59 

(станом на 15.12.2021 р.); 

− Науково-практичний семінар «Дослідницький STEM проект, 

планування, організація, реалізація» 11.06.2019 р. оприлюднено: 

https://rupor.com.ua/news/naukovo-praktychnyy-seminar-doslidnyts-kyy-stem-proekt-

planuvannia-orhanizatsiia-realizatsiia/, 

https://photos.google.com/share/AF1QipPdYL77pLLhkJRx-jYpq0jdcfF-

6iNPiPlFxMZp6MQZic8UHeHMb3duRNtIl03OFw?pli=1&key=Z0p0TkVMVFdWR

2NTTjc3YVVIUDliMDlDR0VzaFpn; 

− Всеукраїнський науково-практичний семінар «Ресурсний центр 

«КОЛОСОК» як складова STEM-освіти в Україні» 13–15 січня, 2019 р. 

http://iod.gov.ua/news.php?readmore343, переглядів – 16599 (станом на 

15.12.2021 р.); 

− Науково-практичний семінар «Розроблення спеціальних освітніх 

програм для обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності» 

(25 вересня 2019 року, Київ); 

http://iod.gov.ua/news.php?readmore=369
http://ostriv.in.ua/publication/code-7E274C7834B51
https://www.youtube.com/watch?v=tGdjbFUXocE
https://rupor.com.ua/news/naukovo-praktychnyy-seminar-doslidnyts-kyy-stem-proekt-planuvannia-orhanizatsiia-realizatsiia/
https://rupor.com.ua/news/naukovo-praktychnyy-seminar-doslidnyts-kyy-stem-proekt-planuvannia-orhanizatsiia-realizatsiia/
https://photos.google.com/share/AF1QipPdYL77pLLhkJRx-jYpq0jdcfF-6iNPiPlFxMZp6MQZic8UHeHMb3duRNtIl03OFw?pli=1&key=Z0p0TkVMVFdWR2NTTjc3YVVIUDliMDlDR0VzaFpn
https://photos.google.com/share/AF1QipPdYL77pLLhkJRx-jYpq0jdcfF-6iNPiPlFxMZp6MQZic8UHeHMb3duRNtIl03OFw?pli=1&key=Z0p0TkVMVFdWR2NTTjc3YVVIUDliMDlDR0VzaFpn
https://photos.google.com/share/AF1QipPdYL77pLLhkJRx-jYpq0jdcfF-6iNPiPlFxMZp6MQZic8UHeHMb3duRNtIl03OFw?pli=1&key=Z0p0TkVMVFdWR2NTTjc3YVVIUDliMDlDR0VzaFpn
http://iod.gov.ua/news.php?readmore343
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− Всеукраїнське опитування «Виклики дистанційного навчання», 

проведено Інститутом обдарованої дитини НАПН України з 25.05.2020 по 

01.06.2020 р. Результати оприлюднено: http://iod.gov.ua/news.php?readmore – 345 

29808 переглядів (станом на 15.12.2021 р.); 

− Всеукраїнський конкурс-рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів 

по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів», результати 

оприлюднено: http://iod.gov.ua/news.php?readmore=371 – переглядів – 2629 

(станом на 15.12.2021 р.); 

− ІX Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень», 

результати оприлюднено: http://iod.gov.ua/news.php?readmore=370 – переглядів – 

1713 (станом на 15.12.2021 р.); 

− Проєкт «STEAМ-уроки в музеї світового мистецтва» (експериментальне 

дослідження), результати оприлюднено: http://iod.gov.ua/news.php?readmore=376, 

переглядів – 486 (станом на 15.12.2021 р.); 

− Програма дистанційної підготовки учасників міжнародних конкурсів 

юних дослідників (експериментальне дослідження) – оприлюднено: «Результати 

команди України на XХVІІІ міжнародній конференції юних дослідників ICYS-

2021 онлайн, м. Белград (Сербія) http://iod.gov.ua/news.php?readmore=368, 

переглядів – 11780 (станом на 15.12.2021 р.); 

Всю продукцію підготовлену за результатами виконання наукового 

дослідження розміщено в електронній бібліотеці НАПН України 

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

Публікації співробітників відділу надані до анотованого каталогу на сайті 

ДНУ «ІМЗО» МОН України: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/anotovanyj-kataloh/; 

https://drive.google.com/file/d/1Aje34MfR8VeBXo13taYJY-jtDByQYHf4/view  

Методичні рекомендації «Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції 

формальної і неформальної освіти обдарованих учнів» видано та розіслано 

відповідно до розподілу тиражу друкованих видань включених до Плану 

випуску друкованих видань Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

13. Практична корисність (практичне використання) результатів 

наукового дослідження 

http://iod.gov.ua/news.php?readmore
http://iod.gov.ua/news.php?readmore=371
http://iod.gov.ua/news.php?readmore=370
http://iod.gov.ua/news.php?readmore=376
http://iod.gov.ua/news.php?readmore=368
http://lib.iitta.gov.ua/
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/anotovanyj-kataloh/
https://drive.google.com/file/d/1Aje34MfR8VeBXo13taYJY-jtDByQYHf4/view
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Отримані результати сприятимуть розбудові профільної освіти Нової 

української школи, стануть методичною основою для розроблення й реалізації 

освітніх програм наукового спрямування для обдарованих дітей відповідно до 

державних стандартів, сприятимуть інтеграційним процесам між формальною і 

неформальною освітою які спрямовані на підвищення наукової грамотності 

дітей та молоді та підготовку майбутньої наукової еліти. 

14. Рекомендації щодо впровадження результатів наукового 

дослідження 

Результати дослідження рекомендовано впроваджувати в системі 

формальної і неформальної освіти з метою розбудови спеціалізованої освіти 

наукового спрямування 

15. Розгляд і приймання наукової роботи 

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданнях відділу підтримки 

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол № 8 від 

18 листопада 2019 р., протокол № 8 від 25 листопада 2020 р., протокол № 7 вiд 

15 грудня 2021 р.); засіданнях вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН 

України (протокол № 14 від 23 грудня 2019 р., протокол № 12 від 23 грудня 

2020 р.; протокол № 11 від 22 грудня 2021 р.); засіданні бюро Відділення 

загальної середньої освіти НАПН України (протокол № 9 від 29 листопада 

2021 р.). 

За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома; 

вважати, що запланований обсяг робіт за темою: «Теоретико-методичні засади 

інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі 

освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» виконано.  

 

Одне прикладне наукове дослідження є перехідним. 

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: дослідно-експериментальний. 
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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 35392. 

4. Перелік сторонніх організацій – співвиконавців: немає.  

5. Науковий керівник дослідження: Ковальова Оксана Анатоліївна, 

завідувач відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України, кандидат психологічних наук. 

6. Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані): 

штатних працівників (всього) – 5 чол.,  

у т.ч. докторів наук, професорів – 0 чол., кандидатів наук, старших 

наукових співробітників, доцентів –  3 чол.;  

сумісників (всього) –  11 чол., у т.ч. докторів наук, професорів –  2 чол., 

кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів –  3 чол. 

7. Терміни виконання наукового дослідження: 

січень 2020 р. – грудень 2022 р. 

8. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження (у грн): 

у звітному році –2706632,24 грн. 

9. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним 

завданням 

Створено і обґрунтовано освітню модель освіти наукового спрямування 

Малої академії наук України (МАНУ). У моделі виокремлено три рівні цілей, 

які можуть бути досягненні у реалізації наукової освіти МАНУ: наукова 

грамотність і відповідальне громадянство, дослідницька компетентність та 

наукова компетентність.  

В освітній моделі виокремлено форми роботи, які сприяють досягненню 

кожної цілі. Уведено у вітчизняний науково-освітній дискурс, відповідно до 

впроваджувальної парадигми «наукова освіта», нове поняття «наукова 

mailto:іоd.napn@ukr.net
mailto:іоd.napn@ukr.net
mailto:іоd.napn@ukr.net
mailto:іоd.napn@ukr.net
mailto:іоd.napn@ukr.net
mailto:іоd.napn@ukr.net
mailto:іоd.napn@ukr.net
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компетентність учнів МАНУ», розроблено й обґрунтовано її узагальнену 

структурну модель. 

Підготовлено програми курсів і розроблено навчальні заняття для 

окремих інноваційних методик Малої академії наук України для подальшої їх 

експериментальної перевірки. 

Виявлено перспективний напрям для створення інновації в МАНУ – 

започаткування учнівського електронного наукового журналу і розробка 

методики гейміфікації науково-публікаційної діяльності учнів МАН України. 

З’ясовано можливості та обґрунтовано модель та порядок дій зі створення 

електронного учнівського наукового журналу відкритого доступу на платформі 

Open Journal Systems (OJS). За допомогою анкетування з використанням 

онлайн-сервісу SurveyMonkey було вивчено реальні потреби учнів МАНУ щодо 

можливостей публікації власних дослідницьких проєктів, а також ступінь їх 

зацікавлення в обранні відповідної ролі в межах редакційної політики 

наукового видання з метою подальшої самореалізації та професійного 

самовизначення. Розпочато створення журналу, проведено тестування домену 

та хостингу, процесів розгортання та функціонування OJS, розроблено 

електронний журнал відкритого доступу за посиланням: 

https://journal.iod.gov.ua Формалізовано Положення про е-журнал і складено 

план реалізації проєкту.  

Розроблено два перші модулі методики оцінювання методичних засад 

інноваційних практик наукової освіти, а саме: 

1-й модуль (компетентнісний): кваліметрична методика оцінювання 

ефективності інноваційних практик наукової освіти на основі узагальненої 

структурної моделі наукової компетентності учнів МАН України у формі 

самооцінки та вимог до дослідницької компетентності Стандарту 

спеціалізованої освіти наукового спрямування у формі експертної оцінки; 

2-й модуль (предметний): перевірка попередніх знань учнів МАН 

України. 

Проведено констатувальний експеримент.  

10. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового 

https://journal.iod.gov.ua/
https://journal.iod.gov.ua/
https://journal.iod.gov.ua/
https://journal.iod.gov.ua/
https://journal.iod.gov.ua/
https://journal.iod.gov.ua/
https://journal.iod.gov.ua/
https://journal.iod.gov.ua/
https://journal.iod.gov.ua/


 

73 

дослідження 

Виконавцями прикладного дослідження підготовлено продукцію:  

Рукописи: 

Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії наук 

України – 6 авт. арк. 

Підготовлено та надруковано статті в межах наукової теми: понад 6 авт. 

арк. 

11. Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження 

Результати дослідження обговорені на заходах, які організовано та 

проведено виконавцями теми: 

– круглий стіл «Оновлення та стандартизація методичної бази системи 

Малої академії наук України», 24.02.2021 р.; 

– науково-практичний онлайн семінар «Наукова освіта: від теорії до 

практики (до Дня науки)», 15.05.2021 р.; 

– Науково-практична онлайн-конференція «Інноваційні практики наукової 

освіти», 8–11.12.2021 р.  

Також результати дослідження були представлені на інших науково-

практичних заходах: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM – світ 

інноваційних можливостей. Формування освітнього STEM-середовища» в 

рамках XII виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» і виставки освіти за 

кордоном «Word Edu» (Київ, 01 квітня 2021 р.); 

- EGU General Assembly 2021, online (Геттінген, Німеччина 19–30 квітня 

2021 р.); 

- Всеукраїнський відкритий науково‑практичний онлайн-форум 

«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (Київ, 

15–16 червня 2021 р.); 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – 

скарб нації» (Київ, 18–19 серпня 2021 р.); 
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- Семінар Методичного об’єднання викладачів економіко-аналітичного 

циклу ЗФПО міста Києва (20 жовтня 2021 р.); 

- Семінар-практикум для наукових керівників відділень фізико-

математичного і технічного профілю «Методичні гайди науково-дослідницької 

діяльності Малої академії наук відділень: математики, технічних наук, фізики і 

астрономії, комп’ютерних наук» (Полтава, 04 листопада 2021 р.); 

- Методологічний семінар «Розвиток обдарованої особистості: світовий 

та вітчизняний контекст» (18–20 листопада 2021 р.); 

- Всеукраїнська інтернет-конференція «Освіта наукового спрямування: 

досвід, проблеми, перспективи» (Полтава, 3 грудня 2021 р.). 

12. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів 

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу проєктування 

розвитку обдарованості (протокол № 10 від 15 грудня 2021 р.) та засіданні 

вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України (протокол № 11 від 

22 грудня 2021 р.). 

За результатами розгляду прийнято рішення: звіт взяти до відома; 

вважати, що запланований на 2021 р. 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 за звітний період – 144, 

надруковано – 135, електронні видання – 6. 

Наукова продукція: 

підготовлено – 12, надруковано – 12, з них: 

− збірник наукових праць – 2, 

підготовлено – 2, надруковано – 2; 

− щоквартальний науково-методичний журнал – 4, 

підготовлено – 4, надруковано – 4; 

− матеріали конференцій: 

підготовлено – 6, надруковано – 6. 
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Виробничо-практична продукція: 

підготовлено – 6, надруковано – 0, електронні видання – 6, з них: 

− методичний посібник: 

підготовлено – 3, надруковано – 0, електронні видання – 3; 

− практичний посібник: 

підготовлено – 1, надруковано – 0, електронні видання – 1; 

− методичні рекомендації: 

підготовлено – 2, надруковано – 0, електронні видання – 2; 

Статті: 

підготовлено –126, надруковано – 123, з них: 

− у наукових фахових виданнях: 

підготовлено – 57, надруковано – 54; 

− у міжнародних виданнях: 

підготовлено – 10, надруковано – 9; 

− 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 – 45, надруковано – 43. 

 

ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень та/або діяльності 

установи. 

 

За результатами виконання 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, яка містить такі 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,  
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– анкета «Шкільний термометр». 

Здійснено апробацію модифікованих тестів Ф. Вільямса (N = 1247); 

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. 

Розроблено та апробовано опитувальник «Шкільний термометр», 

спрямований на вивчення конкретних когнітивно-поведінкових установок 

учнів, які вони проявляють в освітньому процесі. Опитувальник дозволяє 

здійснити попередню прогностичну оцінку творчої, інтелектуально-творчої, 

інтелектуальної, інтелектуально-академічної та академічної обдарованості. 

Підготовлено методичний посібник: Теоретико-методичні засади діагностики 

когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів ліцею : методичний посібник / Н. А. Бєльська, 

Ю. М. Ковальчук, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська, М. А. Садова. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 144 с. 

(http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956). 

 

За результатами виконання наукового дослідження «Теоретико-методичні 

засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на 

основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» 

встановлено, що міждисциплінарний творчий простір Музею світового 

мистецтва, як і будь-якого іншого музею може стати інноваційним, 

інтегрованим у навчальний процес закладів спеціалізованої освіти наукового 

спрямування складником, оскільки є сприятливим середовищем, що 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
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налаштовує на продуктивне міждисциплінарне спілкування, виконує функцію 

об’єднання та інтеграції для всіх учасників програми, дає можливість виявити 

творчі здібності та ціннісні орієнтації, актуалізувати знання та набутий досвід, з 

урахуванням того, що складниками програми є творчі, пошукові та 

дослідницькі завдання як індивідуальні, так і для групової взаємодії.  

Визначено педагогічні умови для реалізації освітніх програм (для 

обдарованих учнів) спеціалізованої освіти наукового спрямування та 

розроблено супровідні дидактичні матеріали, які успішно апробовано за 

партнерської участі закладів формальної і неформальної освіти. Підготовлено 

методичні рекомендації для працівників закладів спеціалізованої освіти 

наукового спрямування: Розроблення та реалізація освітніх програм 

спеціалізованої освіти наукового спрямування : методичні рекомендації / 

Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Л. В. Горбань. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 68 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020.  

За результатами виконання науково дослідження «Дидактичні засади 

навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею» обґрунтовано феномен 

«обдарованість» як атрибут розумної поведінки. 

Розкрито структуру і зміст інтелекту як апарату розумної поведінки. 

Розроблено методи розвитку пізнавального і креативного складників інтелекту 

в освітньому процесі закладів освіти для обдарованих. Запропоновано можливі 

шляхи трансформації закладів освіти для обдарованих у наукові ліцеї. 

Результати відображенні у роботі: Дидактичні засади креативного розвитку 

інтелектуально обдарованих учнів ліцеїв : методичний посібник / 

І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. М. Мадзігон, В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, 

О. С. Шуленок, Л. А. Яременко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 282 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728954 

  

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020
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ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Технічними завданнями, перспективним і тематичним планами наукових 

досліджень у 2021 році передбачена експериментальна робота з трьох 

прикладних наукових досліджень.  

За складниками та рівнями освіти експерименти проводилися: 

– базова середня освіта; 

– позашкільна освіта; 

– спеціалізована освіта. 

Три експерименти проводилися за напрямом 4. Педагогіка і психологія 

освітнього процесу відповідно до пріоритетних напрямів (тематики) наукових 

досліджень1, актуальних проблем. 

Три експерименти проводилися на рівні підвідомчої установи НАПН 

України за рішенням вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН 

України. 

1.2. Кількість експериментальних закладів освіти, установ, організацій:  

– усього 13 закладів освіти; 

– за наказом МОН України немає. 

Пріоритетний напрям (тематика) наукового дослідження: Напрям 4: 

Педагогіка і психологія освітнього процесу. 

Тема експериментальної роботи: Дидактичні засади навчання 

інтелектуально обдарованих учнів ліцею. 

Терміни проведення: 2020–2021 рр. 

Науковий керівник експерименту: Волощук Іван Степанович, доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач відділу інноваційних технологій в освіті 

обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Мета експерименту: апробація методів обстеження окремих складників 

обдарованості як атрибуту розумної поведінки. 

 
1 Відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-

технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України, 

затверджених постановою загальних зборів НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-1/2-

8. 
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Рівень експерименту: Експеримент підвідомчої установи (за рішенням 

вченої ради установи). Рішення вченої ради Інституту обдарованої дитини 

НАПН України № 1 від 13.01.2021 р. 

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: методи обстеження 

окремих складників обдарованості як атрибуту розумної поведінки; способи 

використання в умовах закладів освіти розроблених методів обстеження 

окремих складників обдарованості як атрибуту розумної поведінки; методика 

«Розвиток пізнавального та креативного складників інтелекту як апарату 

розумної поведінки». 

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до 

етапу експерименту: технологія «Трансформування закладів освіти для 

обдарованих дітей у наукові ліцеї». 

Висновки про виявлені проблеми: використання чинних тестів 

інтелекту з метою виявлення обдарованих дітей не забезпечує достатньої 

об’єктивності процесу діагностики обдарованості. Освітній процес у закладах 

для обдарованих, зорієнтований серед іншого на розвиток інтелекту у 

традиційному його трактуванні, суттєво деформований, оскільки з поля зору 

педагогів випадають вагомі складники інтелекту, трактованого як апарат 

розумної поведінки індивіда. 

Шляхи їх вирішення засобом інновацій: запровадження в 

діагностичному процесі методів обстеження інтелекту як апарату розумної 

поведінки. Використання тренувальних вправ і навчальних завдань, 

адаптованих до специфіки складників інтелекту як апарату розумної поведінки. 

Зміни після запропонованих нововведень: використання методів 

обстеження окремих складників обдарованості як атрибуту розумної поведінки 

в умовах закладів освіти та методики «Розвиток пізнавального та креативного 

складників інтелекту як апарату розумної поведінки» суттєво підвищує 

об’єктивність діагностичних процедур та ефективність розвитку інтелекту 

учнів. 
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Пріоритетний напрям (тематика) наукового дослідження: Педагогіка і 

психологія освітнього процесу. 

Тема експериментальної роботи: Теоретико-методичні засади інтеграції 

формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм 

спеціалізованої освіти наукового спрямування.  

Науковий керівник експерименту: Поліхун Наталія Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Мета експерименту: експериментальна перевірка теоретико-методичних 

засад розроблення та реалізації освітніх програм для обдарованих учнів в 

умовах інтеграції формальної та неформальної освіти. 

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: розроблено та 

реалізовано експериментальну освітню програму спеціалізованої освіти 

наукового спрямування «STEAM-уроки в музеї світового мистецтва» спільно з 

фахівцями Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків. Апробовано реальні шляхи інтеграції формальної і неформальної 

освіти через збагачення шкільної програми додатковими інтегрованими 

заняттями на рівні «вільного практикуму» в музеї світового мистецтва, 

узгодженими із змістом навчальних програм закладу загальної середньої освіти 

(з фізики, математики, географії, біології та ін.) у міждисциплінарній співпраці 

науковців, вчителів-предметників, музейних педагогів та мистецтвознавців.  

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: міждисциплінарний творчий простір 

Музею світового мистецтва, як і будь-якого іншого музею може стати 

інноваційним, інтегрованим у навчальний процес закладів спеціалізованої 

освіти наукового спрямування складником, оскільки є сприятливим 

середовищем, що налаштовує на продуктивне міждисциплінарне спілкування, 

дає можливість виявити творчі здібності та ціннісні орієнтації, актуалізувати 

предметні знання та набутий досвід, з урахуванням того, що складниками 

програми є творчі, пошукові та дослідницькі завдання як індивідуальні, так і 

для групової взаємодії. Дизайн навчальної програми кожного заняття 
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формується на основі логічного представлення обраної шкільної теми та 

організації інтерактивного навчального процесу «відкриття через дослідження» 

учасниками програми в залах музею. Дослідження ефективності розроблених 

навчальних програм «Вода і життя людини», «Коло і його властивості», 

«Світло і закони його поширення» шляхом свот-аналізу, спостереження в 

процесі заняття, опитування учасників і батьків, виявило освітні потреби різних 

категорій учасників, ефективні методи організації навчального процесу в музеї, 

основні вимоги до кваліфікації фахівців, залучених до програми, підтвердило 

розроблені теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної 

освіти та було покладено в основу розроблених методичних рекомендацій із 

створення освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування.  

Висновки про виявлені проблеми: проблеми організації взаємодії між 

підрозділами або структурами формальної та неформальної освіти, 

невизначеність ресурсної бази відповідних освітніх програм (бюджет, 

матеріально-технічні ресурси, робочий час тощо); різні принципи та підходи до 

постановки та вирішення навчальних задач у закладах формальної і 

неформальної освіти; опанування новими освітніми ідеями наукової освіти, а 

також ефективними інструментами «навчання через дослідження» 

організаторами програми. 

Шляхи їх вирішення засобом інновацій; інтеграція принципів, 

концепцій і методів формальної і неформальної освіти, що досягається завдяки 

розробленню ефективних навчальних програм наукової освіти у співпраці 

вчителя-предметника і фахівців музею; наявність посередників комунікації в 

роботі структур формальної та неформальної освіти або чітка логістика в 

організації взаємодії; створення робочої групи для розроблення інтеграційної 

освітньої програми. 

Зміни після запропонованих нововведень: розвиток теорії і практики 

інтердисциплінарної взаємодії при створенні інноваційних освітніх програм і 

методик навчання обдарованих дітей; зростання впливу музею на розвиток 

суспільства, зокрема на реформування освіти та просування наукового знання; 



 

82 

впровадження сучасного інтегрованого STEAM-підходу в освітню практику 

шкіл та музеїв України. 

 

Пріоритетний напрям (тематика) наукового дослідження: Педагогіка і 

психологія освітнього процесу. 

Тема експериментальної роботи: «Експериментальна перевірка 

ефективності інноваційних методик наукової освіти Малої академії наук 

України». 

Науковий керівник експерименту: Ковальова Оксана Анатоліївна, 

кандидат психологічних наук, завідувач відділу проєктування розвитку 

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Мета експерименту: експериментально перевірити якість методичних 

засад інноваційних практик наукової освіти Малої академії наук України. 

Експериментальна перевірка містить такі завдання: перевірити ефективність 

розробленої методики оцінювання методичних засад; провести 

констатувальний та формувальний експерименти; науково перевірити та 

обґрунтувати ефективність інноваційних практик наукової освіти; оцінити 

якість методичних засад інноваційних практик та підготовити науково-

методичні матеріали для роботи з педагогами та учнями з їх впровадження.. 

Терміни проведення експерименту:  

вересень 2021 року – вересень 2022 року. 

Рівень експерименту: Експеримент підвідомчої установи (за рішенням 

вченої ради установи). Рішення вченої ради Інституту обдарованої дитини 

НАПН України № 1 від 13 січня 2021 р. 

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту. 

Висновки про виявлені проблеми. Аналіз опитування за анкетою з 

самооцінювання наукової компетентності (залучено 205 респондентів, серед 

яких представники Малої академії наук України та учні 8–11 класів закладів 

загальної середньої освіти) показав, що більшість респондентів низько оцінили 

(оцінки 1, 2, 3 з 5-ти) такі показники, як: інтерес до наукової діяльності (62 %), 
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володіння власною стратегією навчання (51 %), володіння змістом основних 

наукових теорій і принципів у певній галузі знань (в якій проводиться 

дослідження), ознайомлення із найновішими науковими розвідками (67 %), 

здатність складати словник основних понять дослідження (62 %), здатність до 

комплексного дослідження проблеми з позиції міждисциплінарності (57 %), 

здатність науково пояснювати явища, інтерпретувати дані та докази (56 %), 

здатність до знаходження новизни дослідження (56 %), здатність до 

абстрагування та моделювання (60 %), володіння специфічними для дисципліни 

(профільними) методами дослідження (68 %), володіння методами обробки 

статистичних даних (математичної статистики) (62 %), здатність планувати та 

організовувати експеримент (54 %), здатність унаочнювати статистичні дані та 

іншу інформацію у сучасних формах (діаграми, графіки, таблиці, 

опитувальники, презентації тощо) (58%), здатність представляти наукову 

інформацію у сучасних комунікаційних каналах (інтернет, соціальні мережі, 

ЗМІ, заходи, інформаційні матеріали тощо) сучасними засобами (форма 

повідомлення) (56 %), здатність формулювати науково-пізнавальні питання 

(52 %), володіння науковою термінологією у галузі дослідження (61 %), 

здатність письмово представляти результати науково-дослідної роботи (наукові 

статті та інші рукописи) (52 %), фінансово-економічна грамотність 

(55 %). Натомість найбільш високо оцінені респондентами такі показники 

(оцінка 5 з 5-ти), як: повага до думки інших (43 %), підтримка гендерної 

рівності у науці (70 %), здатність до творчої активності (38 %), здатність 

працювати з сучасними цифровими пристроями (девайси і гаджети) та 

мережами (38 %), володіння державною мовою (53 %), здатність співпрацювати 

у команді (36 %), здатність вести переговори та домовлятись (35 %), потенціал 

до розвитку і самовдосконалення (36 %). 

У порівнянні учнів ЗЗСО, які не входять до спільноти МАНУ, і тих, які 

навчаються в МАНУ, можемо констатувати наступне. На етапі входження у 

освітній процес МАНУ учні двох означених категорій майже нічим не 

відрізняються, крім декількох показників: інтерес до наукової діяльності, 

задоволення від навчання, поважне ставлення до науки у представників МАНУ 
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вище, а здатність бачити можливості монетизації ідеї та фінансово-економічна 

грамотність – нижчі. 

Шляхи їх вирішення засобом інновацій. Розроблено програму і зміст 

занять щодо створення інноваційних практик наукової освіти учнів МАН 

України. 

Зміни після запропонованих нововведень. Впровадження програми 

занять щодо створення інноваційних практик заплановано на другому етапі 

експерименту. 

 

IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

IV.1. Кількість упроваджених результатів наукових досліджень, 

отриманих упродовж звітного та року, що передує звітному, за видами 

продукції:  

– наукова – 2;  

– виробничо-практична – 10; 

– навчальна – 3.  

IV.2. Загальна характеристика про використання наукових результатів 

під час підготовки: 

Результати наукових досліджень використано під час підготовки: 

− рекомендацій науково-практичних заходів, які були проведені 

Інститутом у 2021 році. 

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 – 10,  

закладів післядипломної педагогічної освіти – 14,  

закладів позашкільної освіти – 2, 

установ, підприємств, організацій – 26, у тому числі підвідомчих установ 

НАПН України – 7; 
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➢ цільові групи користувачів результатів наукових досліджень: 

- психологи, педагоги, соціальні педагоги навчальних закладів та 

закладів позашкільної освіти України, які працюють з обдарованими 

дітьми; 

- психологи та педагоги, підготовлені до роботи з діагностики видів 

обдарованості дітей та молоді. 

➢ динаміка впровадження результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному покращилась, 

відбулось збільшення у середньому на 7 об’єктів впровадження. 

IV.4. Узагальнена інформація про впровадження результатів наукових 

досліджень (електронні видання): 

˗ кількість розміщених у репозитарію Електронної бібліотеки НАПН 

України результатів наукових досліджень та розробок – 12 (із них 7 на 

розгляді); 

˗ динаміка завантажень результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному, покращилась на 2131 

скачування, у середньому 142 скачування однієї одиниці продукції; 

˗ кількість завантажень 15-ти результатів наукових досліджень та 

розробок з електронної бібліотеки ІОД НАПН України – 2167, у середньому 

145 скачувань. 

 

IV.5. Приклад успішної історії впровадження результатів наукових 

досліджень та розробок.  

У ході виконання наукового дослідження «Теоретико-методичні засади 

інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх 

програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» розроблено та 

реалізовано експериментальну освітню програму спеціалізованої освіти 

наукового спрямування «STEAM-уроки в музеї світового мистецтва» спільно з 

фахівцями Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків. Апробовано реальні шляхи інтеграції формальної і неформальної 
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освіти через збагачення шкільної програми додатковими інтегрованими 

заняттями на рівні «вільного практикуму» в музеї світового мистецтва, 

узгодженими із змістом навчальних програм закладу загальної середньої освіти 

(з фізики, математики, географії, біології та ін.) у міждисциплінарній співпраці 

науковців, вчителів-предметників, музейних педагогів та мистецтвознавців.  

Зокрема впроваджено навчальні програми «Вода і життя людини», «Коло 

і його властивості», «Світло і закони його поширення». Шляхом свот-аналізу, 

спостереження в процесі заняття, опитування учасників і батьків, виявило 

освітні потреби різних категорій учасників, ефективні методи організації 

навчального процесу в музеї.  

Результати моніторингу впроваджень розглядаються на засіданнях вченої 

ради та на звітній конференції Інституту обдарованої дитини НАПН України.  
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V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2021 році Інститутом обдарованої дитини НАПН України були 

здійснені роботи з випуску електронних видань: 
 

№  
 

Вид та назва видання 

Обсяг 
видання, 
авторські 

аркуші 

Термін виконання 
робіт з випуску, 

початок-закінчення 
(місяць, рік) 

1. Монографія «Методи і моделі кваліметрії 
синергетичного ефекту у дидактиці» 

10,0 липень–грудень 2021 р. 

 
2. 

Методичний посібник «Теоретико-методичні 
засади діагностики когнітивних та особистісних 
чинників самовизначення щодо майбутньої 
професії обдарованих учнів ліцею» 

7,0 липень–грудень 2021 р. 

3. Методичні рекомендації «Діагностика 
креативності в профорієнтаційній роботі» 

2,0 липень–грудень 2021 р. 

4. Методичні рекомендації «Розроблення та 
реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти 
наукового спрямування» 

3,0 липень–грудень 2021 р. 

5. Методичний посібник «Дидактичні засади 
креативного розвитку інтелектуально обдарованих 
учнів ліцеїв» 

20,0 липень–грудень 2021 р. 

6. Методичні рекомендації «Дидактико-методичні 
засади організації навчального процесу в 
закладах освіти для інтелектуально 
обдарованих учнів» 

4,0 липень–грудень 2021 р. 

7. Методичні рекомендації «Технології 
психолого-педагогічного забезпечення 
адаптованості обдарованої особистості до 
нових умов навчання» 

2,0 липень–грудень 2021 р. 

8. Практичний посібник «Збірник інноваційних 
практик наукової освіти учнів Малої академії 
наук України» 

5,0 липень–грудень 2021 р. 

9. Методичний посібник «Психологічні та соціальні 
чинники адаптації обдарованої особистості в 
умовах інформаційно-освітнього середовища 
закладів загальної середньої освіти» 

6,0 липень–грудень 2021 р. 

10. Методичний посібник «Соціальна адаптація 
обдарованої особистості: від дитинства до 
юності» 

6,0 липень–грудень 2021 р. 

11. Проект освітньої програми для закладів 
спеціалізованої освіти наукового 
спрямування 

2,0 липень–грудень 2021 р. 

12. Робочий зошит «Основи наукових досліджень» 2,0 липень–грудень 2021 р. 

13. Навчальний посібник «Стратегії 
дослідницького пошуку» 

6,0 липень–грудень 2021 р. 

Усього 75,0 – 
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Інститут обдарованої дитини НАПН України є засновником збірника 

наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» та 

співзасновником науково-методичних журналів «Освіта та розвиток 

обдарованої особистості» і «Мистецтво та освіта». У 2021 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 науково-

методичний 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, 2021. – 

№ 1 (80) І квартал. – 110 с.  

–  Освіта та розвиток обдарованої особистості / [Голов. ред. 

В.В. Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 

№ 2 (81) ІІ квартал. – 110 с.  

–  Освіта та розвиток обдарованої особистості / [Голов. ред. 

В.В. Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 

№ 3 (82) ІІІ квартал. – 110 с.  

–  Освіта та розвиток обдарованої особистості / [Голов. ред. 

В.В. Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 

№ 4 (83) ІV квартал. – 110 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 липня 2020 р. № 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 науково-

методичний 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.]. – 2021. – № 1 (99). – 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.]. – 2021. – № 2 (100). – 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]. – 2021. – № 3 (101). – 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.]. – 2021. – № 4 (102). – 64 с. 

 

(Періодичність – 4 журнали на рік. Тираж 350 примірників. Всі номери 

надруковано. Загальний обсяг – 28,56 друк. арк.) 

Журнал включено до переліку вітчизняних наукових фахових видань (наказ 

МОН України від 02 липня 2020 р., № 886, серія «Педагогіка»;  

011 Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 
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Журнал включено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus 

International, 2016; Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.), 2018; 

ERIH PLUS, 2020; має ISSN. Видається українською та англійською мовами.  

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, 

2021. – № 1 (26). – 136 с.  

–  Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи / [Голов. ред. 

В. В. Бондаренко]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 

2021. – № 2 (27). – 144 с.  

(Періодичність – 2 збірники 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 липня 2020 р. № 886 (Серія «Педагогіка») і від 26 

листопада 2020 р. № 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 липня 2020 р. № 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 від 02 липня 

2020 р. № 886);  

–  «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» (Інститут обдарованої 

дитини НАПН України. Наказ МОН України від 02 липня 2020 р. № 886 (Серія 

«Педагогіка») і наказ МОН України від 26 листопада 2020 р. № 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 2021 році Інститутом було проведено 15 масових науково-практичних 

заходів за Планом роботи НАПН України, в тому числі:  

• всеукраїнських та міжнародних конференцій – 5;  

• науково-практичних семінарів – 6;  

• круглих столів – 1; 

• всеукраїнських конкурсів – 3. 

Статистику організованих та проведених ІОД НАПН України науково-

практичних масових заходів наведено у Таблиці VІ.1.  

 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Філософія 

для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку» 

25, 26 травня 2021 року на платформі Zoom за посиланням: 

https:us02web.zoom.us; ідентифікатори конференції: 25 травня – 872 1758 

4688 , 26 травня – 829 8283 2281 

87 учасників конференції виступили з доповідями (в тому числі 

17 учасників – на пленарному засіданні та 70 – на секційних засіданнях).  

273 учасники взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• філософія для дітей і дитяча філософія – тотожність і відмінність; 

• обдарованість і творчість в епоху цифрової реальності; 

• філософія для дітей як засіб формування освітніх компетенцій; 

• світові та вітчизняні практики філософії для дітей; 

• особливості впровадження філософії для дітей у Новій українській 

школі. 

Результативність заходу:  
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Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено ключові 

доповіді: «“Філософія для дітей”: чи поверне вона людину до себе?», «Філософія 

для дітей: головні концептуальні засади», «Концептуальні засади виховання у 

школярів смисложиттєвих цінностей в сучасних умовах», «Філософія і простір в 

освітньому процесі», «“Філософія у старшій школі”, “Філософія з дітьми” і 

“Філософія для дітей”: проба лінії розмежування», «Ідеї філософії для дітей у 

проєктуванні курсу “Я досліджую світ” (на матеріалі пілотного експерименту 

НУШ)», «Програма “Філософія для дітей” Метью Ліпмана: світова практика та 

український досвід», «Психогенетика та психопедагогіка переходу від 

обдарованості до таланту і геніальності через систематичну працю та професійну 

майстерність особистості», «Cеміотичний фон формування дитячої картини 

світу», «“Філософія для дітей” М. Ліпмана як ефективна модель шкільної 

філософської освіти: світовий контекст та досвід упровадження на Полтавщині», 

«Філософія для дітей – розвиток критичного мислення у дітей», «Світоглядно-

філософське осмислення дітьми смерті», «Філософія дитини у форматі 4.0: 

діапазон викликів та трендів», «Використання інструментарію методики 

М. Ліпмана “Філософія для дітей” в освітньому процесі молодших школярів», 

«Використання цифрових технологій на заняттях із розвитку критичного 

мислення для дітей дошкільного віку», «Школа мислення і комунікацій PRAXIS: 

досвід практики філософування з дітьми в Малій академії наук України», 

«Розвиток творчої обдарованості здобувачів освіти Нової української школи». 

Організовано та забезпечено онлайн-роботу трьох секцій: 

1. «“Філософія для дітей” – наукові концепції і підходи», керівник 

секції – Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, професор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-

методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту 

обдарованої дитини НАПН України «Психолого-педагогічний супровід 

обдарованої особистості». 
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2. «Світові і вітчизняні практики “Філософії для дітей”», керівник 

секції – Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор 

Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

3. «“Філософія для дітей” у контексті розвитку обдарованої 

особистості», керівник секції – Малиношевська Альона Василівна, кандидат 

педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту 

обдарованої дитини НАПН України. 

Видано програму роботи конференції та збірник наукових праць 

(Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 25, 26 трав. 

2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 262 с.) у 

якому опубліковано 60 статей та тез доповідей учасників конференції. 

Матеріали конференції розміщено на сайті Інституту за посиланням: 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=29. 

 

XІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція 

«Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої особистості» 

03 червня 2021 року, на платформі Zoom, за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/5721336323 

64 учасники конференції виступили з доповідями (в тому числі 

11 учасників – на пленарному засіданні та 53 – на секційних засіданнях); 

344 учасники взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• проєктування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії 

учасників освітнього середовища; 

• підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими 

дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти; 

• комплексна соціально-психолого-педагогічна діагностика 

обдарованості; 

• моніторинг інтелектуального розвитку обдарованої особистості; 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=29
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• педагогічна підтримка науково-дослідницької діяльності учнів; 

• соціальна адаптація обдарованих учнів в умовах інформаційно-

освітнього середовища; 

• психологічні та педагогічні аспекти професійного самовираження 

творчої особистості в умовах профілізації сучасної школи. 

Результативність заходу:  

Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено ключові 

доповіді: «Впровадження особистісно-розвивальної системи за допомогою 

хмарного сервісу управління освітнім процесом «Універсал-онлайн»», 

«Формування здоров’я дітей шкільного віку в умовах освітнього процесу», 

«Соціально-педагогічне проєктування розвивально-виховного процесу в 

ЗЗСО», «З досвіду роботи школи в системі проєктування розвитку 

обдарованості учнів», «Особливості роботи педагога до роботи з психотравмою 

обдарованої дитини», «Психологічний супровід обдарованих гімназистів у 

динамічній групі «Юні психологи»», «Формування професійної компетентності 

майбутніх педагогів професійного навчання в умовах диджітадізації 

суспільства», «Формування критичного мислення учнів молодшого шкільного 

віку засобами діагностично-проєктувального комплексу «Універсал»», «Дієві 

копінг-стратегії соціальної адаптації обдарованих учнів як відповідь на виклики 

сучасного інформаційно-освітнього середовища», «Психологічні аспекти 

впливу засобів мистецтва на розвиток художньої обдарованості та творчої уяви 

молодшого школяра в умовах нової української школи», «Мотивація до занять 

творчою діяльністю у школярів різного віку». 

Організовано та забезпечено онлайн-роботу двох секцій: 

1. «Проєктування розвитку обдарованості», 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.  «Психолого-педагогічний супровід обдарованої особистості», 

керівник секції – Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних 
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наук, заступник директора з наукової роботи інституту обдарованої дитини 

НАПН України. 

Видано програму роботи конференції та збірник наукових праць 

(Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої 

особистості : матеріали XІII Всеукраїнської науково-практичної онлайн 

конференції, (Київ, 03 черв. 2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 192 с.) у якому опубліковано 34 статті та тези 

доповідей учасників конференції. 

Матеріали конференції розміщено на сайті Інституту за посиланням: 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=32. 

 

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані 

діти – скарб нації!» 

18–22 серпня 2021 року, на платформі Zoom, за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/85938561279?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcH

JNQT09 

233 учасники конференції виступили з доповідями (в тому числі 

41 учасник – на пленарному засіданні та 192 – на секційних засіданнях).  

955 учасників взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• сучасні наукові тенденції дослідження проблем обдарованості; 

• діагностика, прогнозування, проєктування та підтримка розвитку 

обдарованої особистості; 

• психолого-педагогічний супровід самовизначення та самореалізації 

обдарованих учнів; 

• наукова освіта: теорія, практика, інновації; 

• філософія для дітей як засіб формування освітніх компетенцій; 

• технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного 

віку; 

• підготовка фахівців до роботи з обдарованими дітьми та молоддю. 

Результативність заходу:  

https://us02web.zoom.us/j/85938561279?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us02web.zoom.us/j/85938561279?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
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З мотиваційними промовами на відкритті заходу виступили: Кремень 

Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік НАН 

України, академік НАПН України, Президент Національної академії 

педагогічних наук України; Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН 

України, Президент Національного центру «Мала академія наук України»; 

Кононенко Юрій Григорович, начальник головного управління загальної, 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Чижевський Борис Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій; Жан-Поль Нґоме Абьяґа, радник генерального директора UNESCO; 

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік 

НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти 

Національної академії педагогічних наук України; Гальченко Максим 

Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини 

НАПН України. 

Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено ключові 

доповіді: «Педагогічна творчість вчителя у розвитку обдарованості учнів», 

«Духовно-моральна творчість зростаючої особистості як педагогічна проблема», 

«Феномен обдарованості майбутнього вчителя: філософсько-андрагогічний 

контекст», «Творчий розвиток молодого науковця у середовищі наукової школи», 

«Кафедра UNESCO з наукової освіти: інституційний потенціал та перспективи 

діяльності», «Трансдисциплінарність – методологічна платформа наукової 

освіти», «Вивчення особистості професіонала і майстра в ході теоретичного 

психологічного аналізу та дистанційного асоціативного експерименту», 

«Психолого-педагогічні засади навчання лінгвістично обдарованих школярів у 

США», «Особливості організації роботи з математично обдарованими студентами 

в технічному університеті», «Використання цифрового мистецтва в підготовці 

фахівців з дизайну продукції та послуг», «Філософія дитини: проблемно-

ресурсний та індикативно-технологічний виміри», «“Світ Софії” Ю. Гордера – 
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філософія для дітей чи дитяча філософія?», «Ціннісна підтримка особистісного 

самовизначення обдарованих старшокласників і студентів: теорія і методика 

дослідження», «Інновації у сфері діагностики обдарованості особистості: з досвіду 

роботи Лабораторії психофізіологічних досліджень», «Супровід професійного 

самовизначення обдарованих старшокласників в умовах постіндустріальної 

епохи», «Психологічний супровід самовизначення та самореалізації обдарованих 

дітей з порушеннями зору», «Наукова компетентність учнів МАН України: 

узагальнена структурна модель», «Реалізації інноваційних методів навчання у 

роботі з обдарованою молоддю», «Освіта як природне середовище розкриття 

особистості: STEM та STEAM-підходи в контексті димензіональної онтології», 

«Педагогічний супровід обдарованого учня: портфоліо учителя», «Особливості 

освітніх програм наукової освіти», «Освітні програми для обдарованих учнів в 

умовах інтеграції формальної та неформальної освіти», «Актуальність 

педагогічного супроводу обдарованої особистості в сучасній школі», 

«Особистісний розвиток обдарованих учнів в системі проєктування освітнього 

процесу», «Дослідження емоційно-вольової саморегуляції в процесі адаптації 

обдарованих учнів-першокласників», «Особливості комунікативних установок 

особистості підлітка з ознаками інтелектуальної обдарованості (в контексті 

типології Е. Берна)», «Використання елементів арт-терапії у профілактиці та 

корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища», 

«Інновації у діяльності київського молодіжного наукового руху на прикладі 

вихованців КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді». 

Організовано та забезпечено онлайн-роботу шести секцій: 

1. «Сучасні наукові тенденції дослідження проблем обдарованості», 

керівник секції – Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, 

директор Інституту обдарованої дитини НАПН України; 

2. «Діагностика, прогнозування та проєктування та підтримка 

розвитку обдарованої особистості», керівник секції – Мельник Марина Юріївна, 

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості 

Інституту обдарованої дитини НАПН України; 
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3. «Психолого-педагогічний супровід самовизначення та 

самореалізації обдарованих учнів», керівник секції – Андросович Ксенія 

Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального 

розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН 

України; 

4. «Наукова освіта: теорія, практика, інновації», керівник секції – 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач відділу 

проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН 

України; 

5. «Технології розвитку здібностей та обдарованості дітей 

дошкільного віку», керівник секції – Малиношевська Альона Василівна, 

кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту 

обдарованої дитини НАПН України; 

6. «Підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та 

молоддю», керівник секції – Киричук Валерій Олександрович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту 

обдарованої дитини НАПН України, доцент кафедри психології управління 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

В програмі конференції проведено науково-практичні заходи: 7 майстер-

класів – «Професійна орієнтація та кар’єрне консультування обдарованих 

учнів», «Типологія К. Г. Юнга – Д. Кейрсі і її можливості в ідентифікації та 

супроводі обдарованих підлітків», «Потенціал дорожніх карт для оптимізації 

досвіду та розробки інноваційних проєктів», «Впровадження наукової 

діяльності учнів у загальношкільні проєкти», «Арт-терапія в роботі з 

обдарованими підлітками», «Ресурсна підтримка дослідницької діяльності 

обдарованих учнів», «“Людина – найвища цінність”, з кейса занять до 

навчально-розвивальної програми “Цілеспрямоване професійне 

самовизначення та особистісне зростання старшокласників”»; вебінар 

«Моніторинг надзвичайних ситуацій за супутниковими знімками»; круглий стіл 

«Глосарій з наукової освіти: базові і надбудовні терміни та їх тлумачення крізь 



 

100 

призму цільового призначення»; практичне заняття з елементами тренінгу 

«самоактуалізація особистості дорослого через креативні можливості»; 

трансформаційну психологічну гру «Розправ крила» та семінар-тренінг 

«Моніторинг та проєктування особистісного розвитку обдарованої дитини»  

Видано програму роботи конференції та збірник наукових праць 

(Обдаровані діти – скарб нації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

онлайн-конференції (Київ, 18–22 серпня 2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 2021 – 574 с.) у якому опубліковано 134 статті та 

тези доповідей учасників конференції. 

Матеріали конференції розміщено на сайті Інституту за посиланням: 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=35. 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова освіта: 

традиція і сучасність» 

28 жовтня 2021 року, на платформі Zoom, за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/5721336323?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJV

QT09 

90 учасників конференції виступили з доповідями (в тому числі 

16 учасників – на пленарному засіданні та 74 – на секційних засіданнях); 

277 учасників взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• світові тренди наукової освіти в сучасному суспільстві; 

• місце та значення науки для освіти інформаційного світу; 

• дискурс наукової освіти: принципи, вихідні ідеї, межі; 

• нігілізм сцієнтизму VS гуманізм освіти: ціна і цінності наукової 

освіти; 

• чи може освіта бути науковою в умовах пандемії? 

• «Спільнота дослідників» як фундаментальний принцип розвитку 

наукової освіти; 

• яка освіта потрібна для формування творчого мислення? 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=35
https://us02web.zoom.us/j/5721336323?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us02web.zoom.us/j/5721336323?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
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Результативність заходу:  

Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено ключові 

доповіді: «Учнівській молоді науково про науку», «Дискурс знання в концепції 

постправди», «Спільнота як простір конституювання людської суб’єктності», 

«Використання сучасних інноваційних технологій та інтернет-ресурсів у 

процесі навчання майбутніх перекладачів», «Підготовка майбутніх педагогів до 

впровадження європейського досвіду формування soft skills дітей дошкільного 

віку та учнів початкової школи засобами театральної діяльності (в рамках 

проєкту Еразмус+ 620252-EPP- 1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)», «Ціннісні 

орієнтири сучасної освіти», «Розвиток творчого мислення особистості в 

освітньому процесі», «Науковий метод як інструмент для формування 

критичного мислення та прийняття рішень», «Формування дослідницьких 

компетентностей здобувачів освіти як протидія кліпового мислення», 

«Формування критичного мислення старшокласників», «Використання 

сучасних трендів в умовах цифровізації освітнього процесу як чинник розвитку 

духовності особистості», «Формування творчого мислення у школярів на 

уроках інформатики», «Використання інноваційних педагогічних технологій в 

умовах інклюзивної освіти в Житомирському професійному ліцеї 

Житомирської обласної ради», «Використання інтернет-ресурсів та технологій 

в методичній роботі наукового ліцею», «Самореалізація обдарованих учнів в 

освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти у сільській 

місцевості». 

Організовано та забезпечено онлайн-роботу двох секцій: 

1. «Світові тренди наукової освіти в сучасному суспільстві», керівник 

секції – Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, 

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку 

людини Інституту обдарованої дитини НАПН України; 

2. «Яка освіта потрібна для формування творчого мислення?», 

керівник секції – Ліпін Микола Вікторович, доктор філософських наук, доцент, 
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провідний науковий співробітник відділу філософсько-методологічних проблем 

інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Видано програму роботи конференції та збірник наукових праць 

(Наукова освіта: традиція і сучасність: матеріали Міжнародної науково-

практичної онлайн-конференції (Київ, 28 жовтня 2021 р.). – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 238 с.) у якому опубліковано 34 

статті та тези доповідей учасників конференції. 

Матеріали конференції розміщено на сайті Інституту за посиланням: 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=36. 

 

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Інноваційні 

практики наукової освіти» 

8–11 грудня 2021 року, в на платформі Zoom за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/87625248365?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vN

zg0QT09 

354 учасники конференції виступили з доповідями (в тому числі 

55 учасників – на пленарному засіданні та 299 – на секційних засіданнях). 972 

учасники взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та 

світові тенденції; 

• наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних 

проєктів, програм, методик та технологій; 

• STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи; 

• музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія; 

• інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних 

цифрових технологій. 

Результативність заходу: 

Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено ключові 

доповіді: «Відповідальне громадянство в Україні через наукову освіту», 
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«Закономірності вивчення основ наук на базовому (елементарному) рівні», 

«Наукова освіта і критичне мислення», «Наукова освіта у світлі 

трансдисциплінарності», «Досвід науково-дослідної роботи в Черкаській 

гімназії № 31: традиційні та інноваційні аспекти», STEM-школа з побудови 

модульного оригамі, як ефективна методика формування математичної 

компетентності у обдарованої молоді», «Супутниковий моніторинг Землі – 

інноваційна практика наукової освіти в лабораторії ГІС та ДЗЗ в Національному 

центрі «Мала академія наук України», «Гейміфікація науково-публіцистичної 

діяльності учнівської молоді», «HOW MODERN TECHNOLOGY PROMOTES 

EDUCATION IN STUDENTS», «Хімічна складова наукової освіти», «Розвиток 

дослідницьких навичок п’ятикласників на уроках історії та громадянської 

освіти НУШ», «Аналіз науково-популярних фільмів як інструмент формування 

наскрізних вмінь та ключових освітніх компетентностей», «Розробка та 

впровадження програми елективного курсу «Задачі оптимізації», «Аналіз 

фільмів як форма наукового дослідження старшокласників», «Між «фізиками» 

та «ліриками»: міждисциплінарний синтез у шкільному посібнику з історії», 

«Образотворче мистецтво як наука в освітній програмі середньої школи», 

«Метод решіток передбачень та варіативного прогнозування в організації 

науково-дослідницької діяльності Полтавської обласної МАН», «Онлайн-хаб 

«Цифровий простір педагога» – сучасний формат (само)організації професійної 

освітянської спільноти», «Доповнена реальність на уроках математики та 

фізики», «Розвиток творчих здібностей та креативного мислення здобувачів 

освіти через інтеграцію навчальних предметів: «Фізика + українська 

мова = цікаво», «Реалізація дослідницької компетентності на уроках історії для 

формування навичок ХХІ ст.», «Платформа графічного дизайну Canva як засіб 

візуалізації навчального матеріалу уроку», «Особливості використання AR-

інструменту ARTIVIVE у проектній діяльності», «Застосування Google-

презентацій при дистанційній роботі для студентів ВНЗ», «Інформаційно-

освітній простір сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Функціональне вивчення компонентів електроніки у позашкільній освіті з 

фізики», «Ігрова діяльність у STEAM-освіті», «Хакатон, як проєктна технологія 
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в освітньому процесі», «Про вибір наукової інформації вчителями, які 

працюють з обдарованими учнями», «Міжнародний рух науково-технічного 

дозвілля молоді (МІЛСЕТ)», «Розвиток здібностей здобувачів освіти: засобами 

музейної педагогіки», «Впровадження STEM в 5-х пілотних класах», 

«Формування позитивної навчальної мотивації здобувачів освіти шляхом 

впровадження у професійну діяльність педагога методів ейдетики», «Wakelet – 

сервіс для взаємодії та популяризації педагогічного досвіду», «Волонтерська 

діяльність як складова відповідального громадянства», «Використання амбі-

вправ та вправ амбі-арт в логокорекційній роботі», «Використання елементів 

кріотерапії в корекційній роботі вчителя-логопеда», «Принципи роботи та 

можливості використання сервісу Mentimeter.com», «Модерні АРТ тренди 

STEAM технологій», «Музей – місце духовного, морального та творчого 

розвитку особистості», «Оздоровчий Хортинг як впливовий засіб фізичного та 

національно-патріотичного виховання дитини», «Віртуальний музей як засіб 

національно-патріотичного виховання молоді», «Музей дитинства 

Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості як модель 

музейно-педагогічного процесу». 

Організовано онлайн роботу п’яти секцій: 

1. «Інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та 

світові тенденції», керівник секції – Свириденко Денис Борисович, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; 

2. «Наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних 

проєктів, програм, методик та технологій», керівник секції – Ковальова Оксана 

Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач відділу проєктування 

розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, методист 

Національного центру «Мала академія наук України»; 

3. «STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи», 

керівник секції – Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала 

академія наук України»; «Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна 
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технологія», керівник секції – Дунець Василь Богданович, кандидат політичних 

наук, завідувач відділу освітніх програм центру інтерактивної музейної науки 

Національного центру «Мала академія наук України; 

4. «Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних 

цифрових технологій», керівник секції – Стрижак Олександр Євгенійович, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з 

наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України». 

В практичній частині конференції проведено: 2 майстер-класи – 

«Організація пошуково-дослідницької роботи дітей у системі екологічного 

виховання», «Інноваційні практики зарубіжного досвіду реалізації STEAM-

освіти»; 4 практикуми – «Використання музейних ресурсів при вивченні теми 

«Наполеонівські війни», «Інтерактивні комунікації музейної педагогіки в 

науково-освітньому просторі ліцею», «“Зоряна ніч” Вінсента ван Гога як 

джерело інтерактиву у формуванні культурологічної компетентності учнів», 

«Інформаційна технологія ТОДАОС – дидактичний інструмент учителя в 

музейній комунікації» та презентацію – «Використання портативної магнітної 

рухомої STEM-картосхеми «Україна» в освітньому процесі». 

Видано програму роботи конференції та збірник матеріалів (Інноваційні 

практики наукової освіти: матеріали Всеукраїнської науково – практичної 

онлайн конференції (Київ, 8–11 грудня 2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 2021 – 570 с.) у якому розміщено 187 публікацій 

наукового і практичного досвіду учасників конференції. 

 

Семінар-практикум з підготовки обдарованих учнів до участі у 

міжнародних конкурсах юних дослідників 

12 квітня2021 м. Київ, на платформі Google Meet 

12 учасників (наукові консультанти) семінару виступили з доповідями;  

11 учасників (учнів) взяли участь у семінарі. 

Основні напрями роботи семінар-практикуму: 

• основи наукового методу;  
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• інтенсивна підготовка з англійської; 

• особливості презентації дослідницьких проєктів на міжнародному 

рівні; 

• як успішно діяти в умовах стресової ситуації;  

• наукова дискусія з членами журі. 

Результативність заходу: 

«ICYS–Україна» – програма цілеспрямованої, комплексної підготовки 

юних дослідників до участі у Міжнародній конференції «ICYS» та формування 

команди від України реалізована в рамках спільного проєкту Національного 

центру «Мала академія наук України» та Інституту обдарованої дитини 

Національної академії педагогічних наук України. З доповідями-лекціями, 

тренінгами та настановами виступили наукові консультанти команди України: 

Пшенічка Пауль Францевич (вчитель фізики Чернівецького ліцею № 1, 

національний координатор ICYS в Україні), Толесников Олександр Борисович 

(тренер міжнародної категорії інтелектуальних змагань з математики), Гальченко 

Максим Сергійович (директор Інституту обдарованої дитини НАПН України), 

Білик Жанна Іванівна (науковий співробітник НЦ МАНУ), Чернецький Ігор 

Станіславович (завідувач лабораторії НЦ МАН України), Мосякін Сергій 

Леонідович (директор Інституту ботаніки НАН України) Мосякіна Надія 

Тадеївна (вчитель-методист англійської мови СЗШ № 1 Шевченківського району 

м. Києва), Шиховцев Юрій Сергійович (провідний інженер лабораторії 

експериментальних досліджень НЦ МАН України), Федоряк Марія Михайлівна 

(професор кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького Національного 

Університету), Поліхун Наталія Іванівна (завідувач відділу підтримки 

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України) та ін. 

Команда з 11 учнів-членів МАН успішно представила Україну на XХVІІІ 

міжнародній конференції юних дослідників ICYS-2021 і виборола високі 

нагороди: 1 золота медаль, 3 срібні медалі, 4 бронзові медалі, один спеціальний 

приз на секціях інженерії, фізики, математики і науки про життя, а також 4 

медалі у номінації «Постерна презентація»!  
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Інформація про Міжнародну конференцію юних дослідників (International 

Conference of Young Scientists) за посиланням http://metal.elte.hu/~icys/ та 

https://icys2021belgrade.edu.rs/ 

 

− Науково-практичний семінар «Фінансова грамотність: шлях до 

творчості чи вимога сучасності?» 

17 березня 2021 року, на платформі Google Meet 

11 учасників семінару виступили з доповідями;  

85 учасників взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• Філософія економіки і фінансова грамотність: точки перетину; 

• Фінансова грамотність між вербалізмом та практикою; 

• Фінанси у повсякденному житті родини, місцевої громади та 

українського суспільства; 

• Інноваційні методи розвитку ключових підприємницьких та 

фінансових компетентностей. 

Результативність заходу: 

Обговорено основні доповіді семінару: «Філософія економіки як шлях 

до фінансової та підприємницької компетенції», «Гроші і мораль як 

визначальні чинники сучасного життя людини», «Інноваційні методи 

формування фінансової грамотності у дорослих та дітей», «Проблеми та 

перспективи розвитку економічної освіти та фінансової грамотності в 

Україні», «Моделі інтеграції фінансової освіти в національні шкільні 

програми і національні стандарти фінансової грамотності: огляд 

міжнародного досвіду», «Фінансування науки як основа формування 

економіки знань», «Використання ІТ-технологій щодо забезпечення науково-

навчальних досліджень у сфері економіки та фінансів України», 

«Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій при 

плануванні бюджету сім’ї», «Проєктні та ігрові технології у викладанні 

економіки в середній школі», «Соціально-психологічні чинники економічної 

https://icys2021belgrade.edu.rs/
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готовності студентської молоді до сімейного життя», «Фінансова грамотність 

та обізнаність учнівської молоді в аспекті підвищення економічної культури 

населення». 

Видано програму роботи семінару. Презентації доповідей розміщено на сайті 

Інституту за посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=266. 

 

Всеукраїнський науково-практичний відео-семінар «Наукова освіта: 

від теорії до практики» (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки) 

15 травня 2021 року, відео на ресурсі youtube, за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ8AzrwRsfI&ab_channel=Відділпроєктуван

нярозвиткуобдарованості 

7 учасників семінару виступили з доповідями;  

105 учасників взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• Освіта наукового спрямування: міжнародний досвід та світові 

тенденції; 

• Впровадження наукової освіти в Україні. 

Результативність заходу: 

Захід проведено в за планом співпраці Національного центру «Мала 

академія наук України» та Інституту обдарованої дитини НАПН України та в 

рамках Всеукраїнського фестивалю науки. Основні доповіді семінару: 

«Наукова освіта: становлення і перспективи у глобальному вимірі», 

«“Наукова грамотність як мета наукової освіти”», «Наукова освіта, глобальна 

охорона здоров’я та виклики пандемії COVID-19», «Практики наукової 

освіти (з досвіду діяльності лабораторії «ГІС та ДЗЗ Національного центру 

«Мала академія наук України»)», «Як зацікавлювати математикою», 

«Інтерактивний науковий простір “Музей науки” як освітній STEM-проєкт 

Малої академії наук України», «Методи IBSE (Inquiry Based Science 

Education)» 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=266
https://www.youtube.com/watch?v=yQ8AzrwRsfI&ab_channel=Відділпроєктування
https://www.youtube.com/watch?v=yQ8AzrwRsfI&ab_channel=Відділпроєктування
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Видано програму роботи семінару, відеоматеріал роботи заходу 

розміщено на сайті Інституту за посиланням: 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=31.\. 

 

Науково-практичний онлайн-семінар «Професійне самовизначення 

обдарованої особистості: проблеми і перспективи» 

31 травня 2021 року, в онлайн режимі на платформі Zoom meeting за 

посиланням: https://us02web.zoom.us/j/83919865136 

28 учасників семінару виступили з доповідями; 

355 взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• Основні тенденції та сучасні підходи до ідентифікації обдарованих 

учнів 

• Підходи до організації профорієнтаційного обстеження 

обдарованих учнів та учнівського загалу: тестові та нетестові методи 

• Професійне самовизначення та саморозвиток обдарованої 

особистості 

• Психолого-педагогічний супровід профільного навчання 

Результативність заходу:  

Обговорено основні доповіді семінару: «Психолого-педагогічний супровід 

профільного навчання з дизайну», «Особливості профільного навчання з 

обдарованими студентами закладів вищої освіти», «Сучасні психологічні 

інструменти профорієнтаційної спрямованості», «Можливості застосування 

анкети-опитувальника “Шкільний термометр” для первинної диференціації 

академічної, інтелектуальної та творчої обдарованості», «Професійне 

самовизначення та розвиток у професії обдарованої особистості», «Створення 

умов для розвитку здібностей обдарованих вихованців у закладі загальної 

середньої освіти», «Психолого-педагогічна підтримка творчо обдарованої 

особистості», «Ляльковий театр як засіб соціальної адаптації та вибору 

життєвого шляху для дітей з особливими освітніми потребами», «Діяльність 

коуча з професійного самовизначення учнів на прикладі Медіашколи ЧГПЛ», 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=31./
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«Світовий огляд проблеми залежності від віртуального середовища серед 

обдарованих підлітків та їх однолітків», «Web-Quest як чудовий засіб навчання 

та професійного самовизначення обдарованих учнів», «Роль практичного 

психолога ЗЗСО в допрофільній і профільній підготовці», «Самовизначення та 

саморозвиток обдарованої дитини», «Професійне самовизначення та 

саморозвиток обдарованої особистості», «Презентація програми професійного 

самовизначення та особистісного зростання учнівської молоді». 

Учасниками семінару позитивно оцінено можливість продуктивного 

професійного спілкування з теми супроводу професійного самовизначення 

обдарованих учнів. За результатами обговорення актуалізовано значущість 

цілеспрямованої профорієнтаційної роботи закладів освіти усіх рівнів. 

Спікери в своїх доповідях зробили акцент на динаміці концептуальних 

уявлень про супровід професійного самовизначення особистості в умовах 

постіндустріальних змін, а також зміщенні фокусу професійної орієнтації – із 

забезпечення ринку праці необхідними спеціалістами на забезпечення 

самореалізації особистості, що потребує підготовки відповідного науково-

методичного забезпечення для діагностування та супроводу професійного 

самовизначення учнів у сучасних умовах, вдосконалення змісту, форм та 

методів професійної орієнтації. 

У доповідях учасників семінару були відображені основні тенденції та 

проблеми супроводу професійного самовизначення, а також запропоновано 

шляхи їх вирішення. 

Видано програму роботи семінару. Презентації доповідей розміщено на 

сайті Інституту за посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=30. 

 

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 2021 року, в режимі онлайн на платформі Zoom 
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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:  

Презентовано та обговорено системи роботи з обдарованими дітьми в 

освітніх закладах – лауреатах та переможцях конкурсу. Здійснено аналіз 

результатів конкурсу-рейтингу. Статистику та аналітику оприлюднено на сайті 

Інституту http://iod.gov.ua/news.php?readmore=426 та на Facebook-сторінці 

Інституту https://www.facebook.com/iodnapnukraina. 

 

Семінар-практикум «Реалізація освітніх програм для обдарованих 

учнів в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти» 

16 червня 2021 року, в рамках III всеукраїнського відкритого науково-

практичного онлайн-форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: 

виклики, реалії, стратегії» за посиланням 

https://astoundcommerce.zoom.us/j/9639895399 

Основні питання, які обговорювалися: 

• Особливості створення освітніх програм для обдарованих в умовах 

інтеграції формальної та неформальної освіти; 

• Уроки STEAM освіти в музеї світового мистецтва; 

http://iod.gov.ua/news.php?readmore=426
https://www.facebook.com/iodnapnukraina
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• Програми STEM освіти лабораторії експериментальних досліджень 

«МАНЛаб»; 

• Реалізація освітніх програм природничо-наукового проєкту 

«Колосок» в умовах коронавірусної епідемії. 

Результативність заходу:  

Обговорено основні доповіді семінару: «Впровадження STEM-освіти в 

контексті інтеграції формальної та неформальної освіти обдарованих учнів: 

посібник», «Педагогічна підтримка схильності обдарованих дітей до 

дослідницької діяльності», «Дистанційна підтримка дослідницької діяльності 

учнів», «Реалізація освітніх програм для обдарованих в умовах інтеграції 

формальної та неформальної освіти», «STEAM заняття в музеї світового 

мистецтва». 

Матеріали семінару оприлюднено на сайті Інституту: 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=34. 

 

Круглий стіл «Оновлення та стандартизація методичної бази системи 

Малої академії наук України» 

24 лютого 2021 року, на платформі Zoom Meeting, ідентифікатор: 924 

9155 0500 

8 учасників круглого столу виступили з доповідями; 

188 учасників взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• сучасні тенденції та законодавчі рамки організації освітнього 

процесу і його науково-методичного забезпечення; 

• комплексний аналіз та удосконалення системи внутрішнього 

забезпечення вивчення, узагальнення і поширення інноваційного педагогічного 

досвіду в регіональній мережі Центру ЮНЕСКО «МАН України»; 

• методичні рекомендації щодо стандартизації та оновлення 

методичної бази системи МАН України. 

Результативність заходу:  

https://lib.iitta.gov.ua/718661/
https://lib.iitta.gov.ua/718661/
https://lib.iitta.gov.ua/718661/
https://lib.iitta.gov.ua/704962/
https://lib.iitta.gov.ua/704962/
https://lib.iitta.gov.ua/9930/
https://lib.iitta.gov.ua/9930/
http://novyny.ostriv.in.ua/publication/code-7E4BAE7B5E459/list-8C72DA5726
http://novyny.ostriv.in.ua/publication/code-7E4BAE7B5E459/list-8C72DA5726
http://novyny.ostriv.in.ua/special/get_file/code-826AB207567AB
http://novyny.ostriv.in.ua/special/get_file/code-826AB207567AB
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У рамках круглого столу було проведено дві дискусії на яких було 

обговорено питання: «Як ви оцінюєте інноваційну освітню діяльність 

МАНУ?», «Які проблеми бачите у створенні інноваційних методик?», «Які 

заходи можуть сприяти створенню ефективної системи впровадження 

освітніх інновацій?». У результаті обговорення учасниками запропоновано 

такі заходи: створення загальної національної платформи та різноманітних 

альтернативних платформ з впроваджених інновацій; створення професійних 

спільнот з розробки освітніх інновацій та системних курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; створення нових форм залучення 

батьків у навчально-пізнавальний процес; використання різних цифрових 

ресурсів, проведення сучасних форм онлайн спілкування як, наприклад, 

стріми; постійний моніторинг інноваційної діяльності і передового 

педагогічного досвіду; вивчення і поширення міжнародного досвіду; 

використання активних форм навчання, спілкування і обміну досвідом, 

взаємонавчання. 

Друга дискусія розгорнулася за питаннями: «Чи потрібні педагогам і 

методистам МАН інструкції з опису інноваційних методик?», «Чи потрібен 

їм стандарт/ уніфікація опису методик», «Чи можете ви запропонувати 

структуру опису інноваційної методики?». У результаті обговорення 

учасниками круглого столу було озвучено такі висновки: так, потрібна 

уніфікація, певний алгоритм опису методики; обов’язково потрібні інструкції 

з опису інноваційного досвіду, але бажано, щоб вони були широко 

варіативні; потрібно визначитись з тим, що таке методика; потрібно 

розділили навчальний компонент і конкурсний; можна розрізняти види 

методичних розробок – експериментальні та навчально-пізнавальні; 

необхідні не тільки інструкції, а й майстер-класи для педагогів з опису і 

оформлення інновацій. Презентовано результати теоретичного дослідження 

понять: «наукова освіта та її цілі», «наукова грамотність і глобальне 

громадянство», «ознаки приналежності навчальної методики до наукової  

освіти». Узагальнені критерії оцінювання освітніх інновацій. 
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Захід дозволив визначити необхідні напрями оновлення методичної 

бази системи МАНУ, обговорити проблемні моменти та шляхи 

удосконалення, вибудувати напрями співпраці між учасниками та 

установами. 

Видано програму роботи заходу, всі матеріали розміщено на сайті 

Інституту: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=34. 

 

Всеукраїнський конкурс-рейтинг закладів загальної середньої освіти по 

роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» 

Січень–червень 2021 р., 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 – 234, 

кількість закладів лауреатів та переможців, що увійшли до рейтингу за 

результатами аналізу кількісних та якісних показників – 74. 

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, що об’єднує заклади освіти, які 

працюють з обдарованою та талановитою молоддю. 

Результати заходу: 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=34
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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. 

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=371 та на Facebook-сторінці Інституту 

https://www.facebook.com/iod.gov. 

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. 

 

ІХ Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень» 

Січень–травень 2021 р., 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: 
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• виявлення досвіду кращих педагогів, які ефективно використовують 

інноваційні форми і методи роботи з обдарованими дітьми та молоддю; 

• популяризація педагогічних здобутків педагогів-новаторів та інших 

учасників освітнього процесу; 

• створення інформаційного освітнього простору, поповнення банку 

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: 

Назва номінації 
Кількість 

робіт 

Інтегровані авторські навчальні програми спецкурсів, 

факультативів, гуртків, наукового та науково-технічного, 

STEM/STEAM-напрямів (природничий, математичний, 

інженерний винахідницький, конструкторський) 

25 

Матеріали роботи психологічної служби (корекційно-

розвивальні програми; проєкти; тренінги тощо) 
30 

Методична розробка уроку (авторська методична розробка 

уроку, заняття, циклу уроків; проєкти) 
305 

Науково-методичні розробки (авторські методичні 

посібники, підручники, цикли уроків (більше 10) 
67 

Організація освітнього процесу (освітні проєкти 

загальношкільні, групові (класу, учнівського 

самоврядування тощо) 

46 

Освіта дошкільників (авторські розвивальні заняття для 

дітей дошкільного віку; програми проєктування розвитку 

обдарованого дошкільника в центрах раннього розвитку 

дитини та ДНЗ) 

22 
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Назва номінації 
Кількість 

робіт 

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. 

 

Конкурс-відбір обдарованих дітей до участі в міжнародних 

конференціях юних дослідників 

жовтень–квітень (дистанційно) 

Участь у конкурсі-відборі взяло участь 46 учнів 

Напрями конкурсу: 

• Фізика 

• Математика 

• Інформатика та екологія 

Результати конкурсу: 

Після оцінювання робіт конкурсною комісією на відповідність тематиці і 

науковому рівню міжнародної конференції юних дослідників ICYS відбулась 

індивідуальна онлайн співбесіда членів оргкомітету та експертів з 

конкурсантами. За результатами визначено 14 учасників, яким запропоновано 

продовжити боротьбу у ІІ етапі Національного конкурсного відбору. 

http://iod.gov.ua/news.php?readmore=425
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Вони всі отримали зауваження та поради від експертів щодо поданих на 

конкурс наукових проєктів. Подальшу роботу учасників над вдосконаленням 

досліджень оцінювало конкурсне журі, за результатами індивідуальних 

співбесід та оцінювання було складено рейтингову таблицю і визначено 

переможців ІІ етапу конкурсного відбору, які увійшли до складу команди 

України (11 учнів) на XХVІІІ Міжнародну конференцію юних дослідників 

ICYS-2021, м. Белград (Сербія). 

 

VI. 2. Кількісний і якісний аналіз інших масових заходів, 

організованих і проведених безпосередньо установою, за планом Інституту 

обдарованої дитини НАПН України та позапланових. 

За планом Інституту на 2021 рік було проведено 3 масові науково-

практичних заходи, в тому числі:  

• всеукраїнських конференцій – 1; 

• науково-практичних семінарів – 1; 

• круглих столів – 1. 

 

Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція 

«Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського 

суспільства», в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» 

та виставки освіти за кордоном «World Edu 2021», до 30-річчя Незалежності 

України 

31 березня – 2 квітня 2021 року, На платформі Zoom за посиланням: 

https:us02web.zoom.us; ідентифікатори конференції: 31 березня – 821 6520 

4900; 1 квітня – 867 5896 3118. 

92 учасники конференції підготували виступ з доповіддю (в тому числі 

30 учасників – на пленарних сесіях та 62 – на секційних засіданнях).  

174 учасники – взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• філософські імперативи розвитку українського суспільства; 
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• історичний наратив як тренд національної безпеки; 

• громадянськість і обдарованість особистості як потенціал успіху 

держави. 

Результативність заходу: 

Ключові доповіді пленарних сесій: «Національна ідея і єдність нації: 

феномен тотожності», «Історична пам’ять як фактор консолідації українського 

суспільства», «Організаційно-економічні аспекти підтримки обдарованої 

молоді», «Символічні преференції українського суспільства як підґрунтя його 

морально-психологічної єдності», «Політизація історії та історизація політики у 

світлі консолідації нації», «Методологічні принципи дослідження історичної 

пам’яті: вчора і нині», «Просторово-часові орієнтири сучасного українського 

наративу: Україна на ментальній карті Європи», «Світоглядна суб’єктність і 

консолідація України в координатах філософської антропології: від 

соціоцентризму до людиноцентризму», «Український метанаратив і глобальна 

історія: нова модель пізнання», «Концепт «Український світ» як сенсово-

змістовна умова єдності та порозуміння в сучасній Україні: релігійний вимір», 

«Політичні еліти в Україні – загроза для держави і виклик для суспільства: 

аналіз дискурсів», «Місія освіти в розвитку громадянського суспільства: вибір 

парадигми», «Дезінформація як проблема національної безпеки: виклики 

сьогодення», «Образ майбутнього України на основі цінностей представників 

різних етнокультурних груп», «Поетичне слово етнічних спільнот регіонів у 

перекладах державною мовою як фактор єднання українського суспільства», 

«Розвиток соціального інтересу як умова формування громадянськості 

особистості», «Освіта як основний чинник формування соціальної 

згуртованості суспільства», «Формування життєствердного національного 

образу світу обдарованої особистості», «Михайло Грушевський: «Шевченко не 

розділяє, а єднає», «Чи став інформаційний простір безпечнішим під час 

вимушеної дистанційної освіти: результати медіапсихологічних досліджень», 

«Інтеграція творчості Г. Г. Ващенка у світовий науковий та освітянський 

простір», «Національна безпека в контексті історико-педагогічних інноваційних 

хвиль (інтерпретація за Й. Шумпетером)», «Виховання громадянина-патріота як 
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нагальна проблема українського суспільства», «Філософські імперативи 

людиномірності та цифровізації в аспекті стратегічного розвитку освітньої 

політики України», «Деінституціалізація та інклюзія: імперативи та 

суперечності, «Державна мова як засіб ідентифікації мовця з українським 

народом», «Історичні та територіальні контексти психологічного благополуччя 

української молоді», «Підвищення професійної компетентності педагогів як 

умова розвитку їхньої суб’єктності (на прикладі мережної академії CISCO)», 

«Особливості формування громадянськості здобувачів освіти закладів ЗП(ПТ)О». 

Організовано роботу трьох секцій: 

1. «Філософські імперативи розвитку українського суспільства», 

керівник секції – Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України, професор Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу 

філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини 

Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

2. «Історичний наратив як тренд національної безпеки», керівник 

секції – Мадзігон Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 

академік НАПН України, головний науковий співробітник відділу інноваційних 

технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

3. «Громадянськість і обдарованість особистості як потенціал успіху 

держави», керівник секції – Гальченко Максим Сергійович, доктор 

філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Виступи філософів, істориків, релігієзнавців, економістів, соціальних 

психологів, педагогів, політологів, філологів, обговорення такої важливої 

проблеми, як єдність українського суспільства, тривало не формально, а 

навпаки – дуже зацікавлено, щиро, емоційно, глибоко. Багатоаспектність 

викликала пристрасні дискусії, народила нові ідеї, створила атмосферу, в якій 

кожен відчув особисту відповідальність за майбутнє держави, розвиток 

суспільства, долю обдарованої молоді та здійснення її місії в рідній країні. 
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Було представлено результати досліджень суспільних явищ, пов’язаних із 

сьогоденням, практичний досвід освітніх закладів із формування 

громадянськості, патріотизму учнівського й студентського контингенту, 

висвітлено результати історико-педагогічних досліджень, що актуалізують 

аспекти виховання молоді як свідомих громадян України. 

Видано програму роботи конференції та збірник наукових праць 

(Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського 

суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної 

онлайн-конференції (Київ, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 358 с.) у якому, 77 статей 

учасників конференції. 

Результати роботи конференції можна переглянути на сторінці Інституту, 

за посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=28. 

 

Науково-практичний онлайн-семінар в рік математики в Україні 

«ШКІЛЬНА МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА І ОБДАРОВАНІСТЬ»  

18 березня 2021 року, онлайн на платформі Zoom meeting за 

посиланням: https://us02web.zoom.us/j/82676228717 

29 учасників семінару виступили з доповідями; 

585 – взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• форми і методи роботи з обдарованими учнями в процесі навчання 

математики; 

• актуальні проблеми STEM-освіти і обдарованість; 

• функції учителя в розвитку обдарованості; 

• психологічний супровід обдарованих учнів: сучасні практики. 

Результативність заходу:  

Основне завдання заходу – привернення уваги суспільства до значущості 

математичної освіти у розвитку науки, економіки, особистості, а також 

прикладних педагогічних досліджень проблеми розвитку обдарованості і місця 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=28
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математики в освіті обдарованих; представлення методів і форм залучення 

обдарованих дітей і молоді до дослідницької діяльності; презентації інноваційних 

форм роботи з обдарованими учнями і студентами. 

На семінарі виступили вчені Інституту прикладної математики і механіки 

НАН України – в.о. заступника директора з наукової роботи, доктор фізико-

математичних наук, доцент Ольга Нєсмєлова й науковий співробітник, 

кандидат фізико-математичних наук, голова Ради молодих учених Інституту 

прикладної математики і механіки НАН України Євгенія Євгеньєва; 

Національної академії педагогічних наук України – академік-секретар 

Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук 

України доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України 

Олександр Ляшенко, президент Національного центру «Мала академія наук 

України», доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, 

академік НАПН України Станіслав Довгий; вчені Інституту обдарованої дитини 

НАПН України – директор, доктор філософських наук Максим Гальченко, 

головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор 

Володимир Тименко; науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти 

України, а саме: Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди – декан фізико-математичного факультету, доктор 

педагогічних наук, професор Наталія Пономарьова; доцент кафедри 

психологічної та педагогічної антропології, кандидат психологічних наук, 

доцент Олена Малихіна; Національного університету «Полтавська політехніка» 

імені Юрія Кондратюка – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Наталія Ічанська; Криворізького 

державного педагогічного університету – завідувач кафедри математики та 

методики її навчання, кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Бобилєв; 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – доцент 

кафедри іноземних мов природничих факультетів, кандидат технічних наук 

Сергій Панов; Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти – 

старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних 
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технологій, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України Ігор 

Сігетій; учитель інформатики Українського фізико-математичного ліцею КНУ 

імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук Валентина Потієнко; 

учителі шкіл Донецької, Одеської, Херсонської областей і м. Київ. 

В результаті понад п’ятигодинного обговорення основних доповідей 

семінару: «STEAM-освіта: дизайн і математика», «Евристичні технології 

навчання математики при роботі з обдарованими учнями», «Серія інтегрованих 

уроків “Цікава математика для молодших школярів”», «Фасилітативні вміння 

вчителя як чинник розвитку обдарованості учнів», «Математичні 

компетентності в написанні дослідницької роботи учня МАН», «Реалізація 

стратегії навчання обдарованих студентів у закладах вищої педагогічної освіти 

через науково-дослідну роботу», «Елементи STEM-освіти як засіб підвищення 

ефективності роботи з обдарованою учнівською та студентською молоддю (з 

досвіду Національного університету імені Юрія Кондратюка)», «Інтернет-

олімпіада як спосіб залучення обдарованих учнів до власної дослідницької 

діяльності», «Робота з обдарованими учнями в умовах дистанційної освіти», 

«Уроки математики із застосунком “Desmos”», «Організація навчання 

іноземних мов для студентів природничо-математичного профілю», «Ліфтова 

логіка при роботі з прогресією», «Розвиток ключових компетентностей і 

навичок XXI століття крізь призму STEM-освіти», «Робота з обдарованими 

учнями в умовах НУШ» склалося величезна платформа можливостей 

математичної освіти у навчанні й розвитку обдарованих дітей і молоді України – 

від початкової до вищої школи. Доповідачі представили методики навчання 

математики для молодших школярів на основі ігрових методів; залучення 

старшокласників до написання науково-дослідницьких робіт та олімпіадного 

руху з математики й інших навчальних предметів, у яких математичні знання 

відіграють провідну роль; методи навчання математики у вищій школі; стратегії і 

системи психологічного і педагогічного супроводу обдарованих студентів  

Обговорено та проаналізовано досвід роботи МАН, як платформи для 

освітніх інновацій, на прикладі Київської Малої академії наук учнівської молоді. 
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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. 

 

Круглий стіл «Експериментальний майданчик з проблем розвитку 

інтелектуально обдарованої особистості: цілі, цінність, результати» 

12 травня 2021 року (до Дня науки в Україні), онлайн на платформі 

Zoom meeting 

18 учасників взяли участь у роботі круглого столу та виступили з 

доповідями. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• співпраця науковців і педагогів практиків в рамках 

експериментального майданчика: види і напрями; 

• експериментальний майданчик як осередок плекання обдарованої 

молоді; 

• роль медіа у створенні освітнього дискурсу в суспільстві. 

Результативність заходу:  

Заслухано та обговорено основні доповіді: «Науково-експериментальна 

діяльність як фактор розвитку: результати співпраці науковців і практиків», 

«Педагогіка партнерства як формат продуктивних відносин у процесі наукової 

підготовки учнів»», «Управління системою розвитку обдарованих учнів у 

ЗЗСО», «Роль музейної діяльності у розвитку сучасної особистості», «Пошуки 

моделі залучення обдарованих учнів до науково-пошукових досліджень», 

«Пошуково-дослідницька діяльність учнів СЗШ № 1 імені О. В. Суворова 

м. Ізмаїла: досягнення та перспективи», «Педагогічний супровід учнів у мережі 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=30
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Інтернет як середовищі соціалізації обдарованих учнів», «Врахування 

індивідуальних особливостей учнів при залученні до участі в МАН, 

«Інноваційна педагогічна програма «Музейна педагогіка у школі»: етапи 

становлення», «Пошуково-дослідницька діяльність учнів з української мови та 

літератури як метод підготовки до роботи в МАН», «Робота з обдарованими 

дітьми: олімпіади, МАН», «Залучення дітей до участі в дослідницькій роботі з 

математики», «Формування психологічної стійкості учнів, які мають здібності 

до науково-дослідницької роботи», «Застосування технологій дистанційного 

навчання у роботі з обдарованими учнями», «Роль учителя у процесі розвитку 

наукових здібностей учнів», «Інноваційні інформаційні технології в роботі з 

обдарованими учнями», «Організаційні методи роботи з учителями-

предметниками у МАН». 

Видано програму роботи семінару. Матеріали заходу розміщено на сайті 

Інституту за посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=33. 

 

VI.3. Участь у методологічних семінарах НАПН України (кількість 

доповідей, виступів, їх тематика, керівництво секціями).  

VI.3.1. Організація та проведення методологічного семінару НАПН 

України «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний 

контексти» 

18–20 листопада 2021 року, на платформі Zoom, за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/84451052809?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJ

VQT09 

254 учасники методичного семінару виступили з доповідями (в тому 

числі 16 учасників – на пленарному засіданні та 192 – на секційних засіданнях).  

1282 учасники взяли участь в обговоренні. 

Основні питання, які обговорювалися: 

• сучасні наукові тенденції дослідження проблем обдарованості; 

• діагностика, прогнозування, проєктування та підтримка розвитку 

обдарованої особистості; 
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• психолого-педагогічний супровід самовизначення та самореалізації 

обдарованих учнів; 

• наукова освіта: теорія, практика, інновації; 

• філософія для дітей як засіб формування освітніх компетенцій; 

• технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного 

віку; 

• підготовка фахівців до роботи з обдарованими дітьми та молоддю. 

Результативність заходу:  

Проведено пленарне засідання, на якому заслухано та обговорено ключові 

доповіді: «Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку обдарованої 

особистості», «Проблеми обдарованості – загальнодержавний контекст», 

«Сучасні тенденції розвитку освіти обдарованих учнів у зарубіжних країнах», 

«Розвиток наукового таланту нобелівських лауреатів під час їх дитинства і 

підліткового віку», «Освітня модель Малої академії наук України як центру 

розвитку обдарованості учнівської молоді», «Мій шлях від ідеї наукового 

проєкту до її практичного втілення», «Від обдарованої особистості до наукової 

еліти: фактори й умови цивілізаційної суб’єктності та національної стійкості», 

«Ціннісне самовизначення і ціннісна підтримка розвитку обдарованої 

особистості в освітньому просторі», «Результати міжнародних олімпіад учнів 

як відображення тенденцій роботи з обдарованою молоддю», «Психологічне 

підґрунтя формування у зростаючої особистості творчих мовленнєвих 

здібностей», «Розвиток, підтримка і супровід обдарованих дітей у закладах 

дошкільної освіти», «Обдарованість як асинхронний розвиток дітей з 

особливими освітніми потребами», «Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти як 

чинник модернізації української педагогічної освіти», «Результати дослідження 

обізнаності та ставлення педагогічної спільноти, здобувачів освіти та батьків до 

діагностики й супроводу розвитку обдарованої особистості». 

Організовано та забезпечено онлайн-роботу п’яти секцій: 

1. «Методологічні, теоретичні та прикладні проблеми дослідження 

феномена обдарованості», керівник секції – Гальченко Максим Сергійович, 
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доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН 

України. 

2. «Ідентифікація обдарованості дітей та молоді на різних рівнях 

освіти», керівник секції – Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних 

наук, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України. 

3. «Розвиток, підтримка і супровід обдарованих дітей та молоді у 

сім’ях і закладах освіти», керівник секції – Андросович Ксенія Анатоліївна, 

кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

4. «Освітні та інформаційно-цифрові технології у роботі з 

обдарованими дітьми та молоддю», керівник секції – Ковальова Оксана 

Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач відділу проєктування 

розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

5. «Психолого-педагогічна підготовка педагогічних працівників до 

роботи з обдарованими дітьми та молоддю», керівник секції – Малиношевська 

Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової 

роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Видано програму роботи методологічного семінару та збірник наукових 

праць (Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти: 

матеріали методологічного семінару (Київ, 18–20 листопада 2021 р.). – Київ : 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 620 с.) у якому опубліковано 

144 статті та тези доповідей учасників заходу. 

Матеріали методологічного семінару розміщено на сайті Інституту за 

посиланням: http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=37. 

 

VI.4. Участь у щорічних виставках «Сучасні заклади освіти», 

«Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра». 

XII Міжнародна спеціалізована виставка «Сучасні заклади освіти» 

http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=37
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31 березня – 2 квітня 2021 року 

В програмі виставки в онлайн-форматі проведено три науково-

практичних заходи:  

1. Вебінар «Застосування проективних психодіагностичних методик 

з творчо-обдарованими дітьми різних вікових категорій» – автор та ведуча 

Садова Мирослава Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 

діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, 

доктор психологічних наук, доцент. 

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. Семінар-практикум «Проєктно-модульне планування роботи 

закладу середньої освіти засобами Інтернет-технологій», ведучі семінару: 

Киричук Валерій Олександрович, провідний науковий співробітник Інституту 

обдарованої дитини НАПН України, доцент кафедри психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України кандидат педагогічних 

наук, доцент; Кулініч Олена Михайлівна, директор ЗОШ № 36 м. Житомир; 

Терзілова Людмила Миколаївна, директор Вознесенської ЗОШ № 10, 

Миколаївської області. На якому основними питаннями були: Проєктне 

планування роботи ЗСО: теорія і практика; Стратегічне планування роботи 

закладу; плани реалізації проєктів ЗЗСО. 

До участі в конкурсі розробок в рамках виставки, в номінації 

«Інноваційні технології профорієнтаційної роботи й кар’єрного консультування 

випускників закладів освіти» представлено наукове видання методичні 

рекомендації «Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею», яке підготовлено за НДР «Теоретико-методичні 

засади діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення 

щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею», 01.2019–12.2021 рр.  
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У виданні представлено профорієнтаційно-діагностичну тестову систему 

«Інтереси та здібності». Система спрямована на двостороннє дослідження 

особистості: мотиваційної структури (професійних інтересів, схильностей) та 

структури задатків і здібностей, що дає змогу здійснювати математично 

обґрунтоване прогнозування навчальної та професійної успішності особистості 

в різних сферах діяльності. Особливістю тестової системи виступає 

математично обґрунтований синтез отриманих результатів, що дає змогу 

побудувати більш точний і диференційований прогноз потенційної навчально-

професійної успішності, який є більш достовірним, ніж це можливо під час 

дослідження лише структури інтересів (схильностей) або лише структури 

здібностей.  

Тестова система складається з двох методик: методики «Карта інтересів», 

яка містить 19 шкал, кожна з яких вимірює ступінь вираженості інтересу (тобто 

зацікавленості) до дев’яти загальноосвітніх дисциплін: математики, фізики, 

хімії, біології, історії, географії, філології (мови), інформатики, літературної 

творчості; а також до десяти видів діяльності: наука, мистецтво, техніка, 

менеджмент, право, економіка, педагогіка, медицина, обслуговування, ризик / 

спорт, та тесту структури інтелекту Р. Амтхауера (ТСІ), що спрямований на 

вимірювання трьох компонентів – вербального, математичного і просторового 

інтелекту, та загального показника інтелекту, який називають також «здатність 

до міркувань». Тестова система рекомендована для розв’язання проблеми 

професійної орієнтації та кар’єрного консультування обдарованих учнів ліцею. 

Діагностичні методики було стандартизовано, нормативні дані сформовані на 

сучасній українській вибірці. 

 

ХІІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2021» 

20–22 жовтня 2021 року 

В програмі виставки Інститутом обдарованої дитини НАПН України 

проведено онлайн-захід – майстер-клас «Модифікована методика Вільямса 

(оцінка креативності) в практиці діагностики творчої обдарованості», автор та 
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ведуча – Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник 

відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН 

України. 

На конкурсі наукових розробок учених НАПН України «Видатні науково-

практичні досягнення в освіті», який проводиться в рамках ХІІІ Міжнародної 

виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021» представлено комплект 

наукових видань: «Діагностика креативності у профорієнтаційній роботі : 

методичні рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. 

Новогородська. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 

72 с.» та «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.», який підготовлено за НДР «Теоретико-методичні засади діагностики 

когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів ліцею», 01.2019 – 12.2021 рр.  

У методичних рекомендаціях представлено модифіковану україномовну 

версію методики діагностик креативності Ф. Вільямса, описано процедуру 

тестування та алгоритм обробки експериментальних даних. Використання 

методики рекомендовано для розв’язання проблеми професійної орієнтації та 

кар’єрного консультування обдарованих учнів. 

У роботі представлено загально-статистичні та нормативні показники 

методики, каталог частот, каталог стандартних та оригінальних відповідей. 

Діагностичну методику було стандартизовано. Нормативні дані сформовані на 

сучасній українській вибірці.  

Ефективність здійснення профорієнтаційної роботи насамперед залежить 

від діагностичної складової, та, відповідно, валідності й надійності обраних 

методів діагностики. Важливим є обґрунтування комплексу інструментарію 

діагностики когнітивних й особистісних чинників самовизначення щодо 

майбутньої професії обдарованих учнів ліцею та виокремлення факторів, які 

гальмують чи блокують розкриття обдарованості, що значно звужує 
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можливості самоактуалізації обдарованої особистості та досягнення нею успіху 

в обраній діяльності. 

Також представлено психодіагностичну профорієнтаційну систему 

«Інтереси та здібності», яка дає змогу підвищити достовірність і 

прогностичність профорієнтаційної роботи з обдарованими учнями. Система 

спрямована на двостороннє дослідження особистості: мотиваційної структури 

(професійних інтересів, схильностей) та структури задатків і здібностей. Це дає 

змогу здійснювати 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. Розробку 

відзначено золотою медаллю виставки. 

Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра–2021» 

2–13 листопада 2021 року  

До участі в конкурсі розробок в рамках виставки, в номінації 

«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» представлено 

видання – «Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії 

наук України / О. А. Ковальова, М. М. Міленіна, Г. В. Кузьменко, С. М. 

Бабійчук, О. В. Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. Казакова. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 122 с.», підготовлене за НДР 

«Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі 

Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України», 2020–2022 рр.». Практичний 

посібник присвячений популяризації наукової освіти в Україні. У ньому зібрано 

описи та паспорти перспективних інноваційних практик наукової освіти, які 

розроблені та апробовані в Малій академії наук України. Найбільшу увагу 

приділено освітнім практикам, які можуть бути масштабовані як у межах 

системи Малої академії наук України, так і поза її межами, і навіть у 

міжнародному напрямі.  
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Посібник рекомендовано педагогічним співробітникам системи Малої 

академії наук України та представникам інших позашкільних навчальних 

закладів як державної, так і недержавної форм власності. Може бути корисним 

керівникам, психологам та вчителям закладів загальної середньої освіти, 

особливо наукового спрямування; викладачам, студентам та аспірантам вищої 

освіти педагогічного профілю; науковим співробітникам установ МОН та 

НАПН України; консультантам центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників та усім, кого цікавить наукова освіта. Видання відзначено 

«золотою медаллю» виставки. 

 

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 (освітньо-

науковому) рівні (наказ МОН України від 18.01.2018 р. № 53-л, у 2021 році 

ліцензію переоформлено – наказ МОН України від 27.09.2021 р. № 189-л) у 

галузі 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки, 

спеціалізація – Освіта та розвиток обдарованої особистості, ліцензійний обсяг – 

7 осіб.  

Інститут обдарованої дитини НАПН України у 2021 році проходив 

процедуру акредитації освітньої програми «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості». Для проходження акредитації було вчасно подано повідомлення 

про наміри проходження акредитації, заяву на проходження акредитації з усіма 

необхідними документами, проведено онлайн зустрічі з членами експертної 

комісії і надано необхідну інформацію на запити членів експертної групи.  

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 14 грудня 

2021 року розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу Інституту 

обдарованої дитини НАПН України (№ 1785/АС-21) щодо акредитації освітньо-
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наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості» 

(ідентифікатор у ЄДЕБО 25015) та ухвалило рішення акредитувати освітню 

програму умовно (відкладено) (протокол № 19 (3)). У зв’язку з цим Інституту 

необхідно повторно проходити акредитацію ОНП у 2022–2023 навчальному 

році.  

Загальна чисельність аспірантів (станом на кінець 2021 року) становить 

8 осіб, із них: за державним замовленням – 4 особи (з відривом від виробництва 

– 4), за кошти фізичних і юридичних осіб – 4 особи (з відривом від виробництва 

– 2, без відриву від виробництва – 2). 

До аспірантури Інституту в 2021 році було оголошено прийом зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Відповідно до п. 1.8. 

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у Національній академії педагогічних наук України, 

затвердженого постановою Президії НАПН України від 17 червня 2021 р. № 1-

2/7-147, до участі в конкурсі на розміщення державного замовлення 

допускаються лише установи НАПН України, які на момент проведення 

конкурсу мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю та 

сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми. Оскільки Інститут ще 

не отримав сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми то участі у 

конкурсі з відбору виконавців державного замовлення на підготовку наукових і 

науково-педагогічних кадрів не брав. 

Вступниками подано 2 заяви на навчання за кошти юридичних та 

фізичних осіб.  

У підсумку, в звітному періоді відбувся прийом 2 аспірантів: 

• за державним замовленням – 0 осіб. 

• на умовах контракту – 2 особи (у тому числі без відриву від 

виробництва –1, з відривом від виробництва – 1);  

• випуску аспірантів не було заплановано.  
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Питома вага жінок прийнятих до аспірантури ІОД НАПН України – 50 % 

від загальної кількості прийому у 2021 р.; питома вага жінок, які завершили 

навчання в аспірантурі від загальної кількості випуску – 0 %. 

Вагомі здобутки (академічна мобільність аспірантів / докторантів, 

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».  

У звітному році зберігається тенденція проведення дистанційних занять, 

які проводились відповідно до навчального плану, в онлайн-режимі аспіранти 

проходили дослідницьку (база практики – Інститут обдарованої дитини НАПН 

України) та педагогічну (база практики – Педагогічний інститут Київського 

Університету імені Бориса Грінченка відповідно до договору) практику. 

Навчання проводилося шляхом електронного листування, використанням 

онлайн-інструментів Viber, Skype, платформи Zoom, YouTube. 

Інститутом обдарованої дитини в межах реалізації ОНП запроваджено 

практику залучення до гостьових лекцій для аспірантів зарубіжних науковців 

Жан-Поль Нґоме Абьяґа (UNESCO, 2021), Казіміро Віцціні (UNESCO, 2020), 

Тревор Дж. Теббс (США, 2019), Франс Монкс (Нідерланди, 2018). 

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:  

Польсько-український науковий онлайн-семінар для аспірантів та 

молодих вчених «Educational challenges and research – interdisciplinary context». 
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Організатори заходу: Опольський університет (Польща) й Інститут обдарованої 

дитини НАПН України (15.12.2021 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті» (25.11.2021 р.); 

Методологічний семінар НАПН України «Розвиток обдарованої особистості: 

світовий та вітчизняний контексти» (18.11.2021 р.); Міжнародна науково-

практична онлайн конференція «Наукова освіта: традиція і сучасність» 

(28.10.2021 р.); ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Обдаровані діти – скарб нації!» (18–22.08.2021 р.); семінар-практикум 

«Реалізація освітніх програм для обдарованих учнів в умовах інтеграції 

формальної та неформальної освіти» (в рамках III Всеукраїнського відкритого 

науково-практичного онлайн-форуму «Інноваційні трансформації в сучасній 

освіті: виклики, реалії, стратегії») (16.06.2021р.); Всеукраїнський науково-

практичний онлайн-семінар «Підтримка та супровід професійного 

самовизначення обдарованих учнів у сучасному інформаційно-освітньому 

просторі» (31.05.2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Психологічний супровід розвитку лідерського потенціалу шкільної та 

студентської молоді» (29.04.2021 р.); онлайн вебінар «Використання 

педагогічних засобів профілактики та корекції залежності обдарованих 

підлітків від віртуального середовища у роботі вчителя», в програмі виставки 

«Освіта та кар’єра-2021» (10.04.2021 р.) тощо. 

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 науково-

методичному 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 

липня 2020 р. № 886, додаток 4). 
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Перспективи розвитку ОНП вбачаються у розширенні міжнародної 

співпраці та академічної мобільності здобувачів та викладачів (у т.ч. через 

стажування та навчання за кордоном), у т.ч. ширше представлення наукових 

досліджень у зарубіжних наукових виданнях, проведення спільних наукових 

досліджень з іноземними колегами, залучення аспірантів ОНП до програм 

наукової та освітньої мобільності, участі у грантових проєктах. 

(Таблиця VІI.1.1. – VІI.1.5.) 

 

VІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ 

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

VІІІ.1. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю. 

 

У 2021 році співробітниками Інституту надано одне інтерв’ю засобам 

масової інформації: Бурлаєнко Т. І. – кореспондент Radio Motyw (Polska). 

Щотижневі аудиції польською мовою щопонеділка (о 10.00) про наукове та 

суспільне життя в Україні. URL: https://www.radio-motyw.eu. 

 

Кількість надрукованих статей в засобах масової інформації – 15. Із них: 

1. Тименко В., Корсак К. та ін. Про забезпечення довготривалого 

симбіозу людства і біосфери на основі «мудрих технологій» / Міжнародний 

науковий журнал «Грааль науки», № 4 (травень; 2021) : матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific 

knowledge: international cooperation and integration of sciences» (7 

травня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та 

TOB «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). C. 258–

273. DOI: 10.36074/grail-of-science.07.05.2021.049. 

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-

science/issue/view/07.05.2021/529. 

https://www.radio-motyw.eu/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/07.05.2021/529
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/07.05.2021/529
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2. Тименко В., Корсак К. та ін. Про концепцію національної програми 

ноорозвитку гуманітарної сфери України (Стратегії ноопрогресу 

антропогенного довкілля в Україні-ХХІ) / Міжнародний науковий журнал 

«Грааль науки», № 5 (Червень; 2021) : матеріали І Міжнародної науково-

практичної конференції «Science of post-industrial society: globalization and 

transformation processes», що проводилася 4 червня 2021 року ГО «Європейська 

наукова платформа» (Вінниця, Україна) та TOB «International Centre Corporative 

Management» (Відень, Австрія). C. 258–273. DOI 10.36074/grail-of-

science.04.06.2021.049. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-

science/issue/view/04.06.2021. 

3. Тименко В., Корсак К. та ін. Прогноз найближчого ноомайбутнього 

людства та України / Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 6 

(Червень; 2021) : за матеріалами І Міжнародної науково-практичної 

конференції “Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied 

research”, що проводилася 25 червня 2021 року ГО «Європейська наукова 

платформа» (Вінниця, Україна) та TOB «International Centre Corporative 

Management» (Відень, Австрія). C. 273–289. DOI 10.36074/grail-of-

science.25.06.2021.046. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-

science/issue/view/25.06.2021. 

4. Соколов Д. У пошуку оптимальних підходів до діагностики та 

розвитку творчих здібностей [про майстер-клас Наталії Бєльської в рамках 

Міжнародної науково-практичної конференції, організованої ІОД НАПН 

України, «Обдаровані діти – скарб нації»] // Освіта і суспільство. – 2021. – № 1-

2. – С. 4. 

5. Дімітров Д. [Лідія Ткаченко]. Семінар двох наукових академій [про 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шкільна математична освіта і 

обдарованість» в Рік математики в Україні, організований Інститутом 

обдарованої дитини НАПН України спільно з Інститутом прикладної 

математики і механіки НАН України, 18 березня 2021 р.] // Освіта і 

суспільство. – 2021. – № 3. – С. 2. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/25.06.2021
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/25.06.2021
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6. Ткаченко Л. Єдність українського суспільства – проблема спільна 

[про Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Філософські, 

історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства (в 

рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та виставки освіти 

за кордоном "World Edu" 2021 до 30-річчя Незалежності України, 31 березня – 

2 квітня 2021 р.] // Освіта і суспільство. – 2021. – № 3. – С. 3. 

7. Королькова І. Експериментальний майданчик як осередок плекання 

обдарованої молоді [про співпрацю науковців Інституту обдарованої дитини 

НАПН України з педагогами-практиками в рамках експериментального 

майданчика ІОД на базі СЗШ № 1 ім. О. В. Суворова І–ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїла] // Освіта. – № 16–17 (5–12 

травня 2021. – С. 4. 

8. Королькова І. Щасти тобі, Перша школо! [про успіхи СЗШ № 1 м. 

Ізмаїла, що є експериментальним майданчиком Інституту обдарованої дитини 

НАПН України, у плеканні обдарованих учнів] // Освіта і суспільство. № 6, 

червень 2021. – С. 5. 

9. Національна академія педагогічних наук / В. І. Луговий, Т. І. Куліш, 

О. В. Мушка, Л. І. Ткаченко // Науковці України: Еліта держави: Презентаційне 

видання. – ЛОГОС Україна, 2020. – С. 496–503. 

10. Ткаченко Л. І. Нові виміри проблематики обдарованості [про 

Всеукраїнську науково-практичну онлайн конференцію «Підтримка та супровід 

обдарованих учнів в сучасному освітньо-інформаційному просторі», 

організована Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України й 

Інститутом обдарованої дитини НАПН України] // Освіта і суспільство. – 2020. 

– № 11–12, лист.-груд. – С. 12. 

11. Мальований Ю. Готуючи наукову зміну заздалегідь [про 

проведення онлайн семінарів Інституту обдарованої дитини з проблематики 

психологічного і педагогічного супроводу обдарованих дітей – учнів МАН] // 

Освіта і суспільство. – 2020. – № 6, черв. – С. 2. 

12. Шеремета Ю. Хоумскулінг: сучасна траєкторія [про Круглий стіл 

Київської МАН учнівської молоді «Хоумскулінг: проблеми домашнього 
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навчання та способи їх вирішення» і участь у ньому співробітника відділу 

інтелектуального розвитку обдарованої особистості ІОД НАПН України] // 

Освіта і суспільство. – 2020. – № 4-5, квіт.-трав. – С. 3. 

13. Національна академія педагогічних наук України – освітянам / В. І. 

Луговий, О. М. Топузов, І. Ю. Регейло, Л. І. Ткаченко, В. І. Довбищенко // 

Одинадцята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», Міжнародна 

виставка освіти за кордоном «World Edu», 12–14 березня 2020: Каталог 

виставок. – С. 7–9. 

14. Національна академія педагогічних наук України – освітянам / В. І. 

Луговий, О. М. Топузов, І. Ю. Регейло, Л. І. Ткаченко, В. І. Довбищенко // 

Дванадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», 12–14 жовтня 

2020 року: Офіційний каталог. – С. 27–30. 

15. Королькова І. Високоякісні уроки Нової школи // Одеські вісті. – 

Вип. 03.07.2019. – URL: https://izvestiya.odessa.ua/uk/2019/07/04/visokoklasni-

uroki-novoyi-shkoli – (Про науково-практичний семінар «Нова українська 

школа: проблеми адаптації», організованого і проведеного Інститутом 

обдарованої дитини на базі експериментального майданчика – СЗШ №1 м. 

Ізмаїла Одеської обл.) 

 

Інформація про зв’язки з громадськістю. 

Ткаченко Л. І. Голова комісії по захисту учнівських науково-

дослідницьких робіт секції «Психологія» ІІ (міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту МАН відділення хімії та біології Київської Малої академії 

наук, 22 лютого 2020 року, 8–11 класи (Інститут соціальної та політичної 

психології НАПН України) 

Ткаченко Л. І. Участь у проєкті Київської МАН учнівської молоді 

«П&apos;ятихвилинка#КМАНауки», Вип. № 28, 21 січня 2021 р., 16.00, наживо. 

Лекція «Учнівська науково-дослідницька робота: готовність учителя до 

співпраці з учнем».  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi6YNC4RLJ8&list=PLaalsWmDTnt1mmnyS6

7KZN15BSuK5MXAR&index=4 

https://izvestiya.odessa.ua/uk/2019/07/04/visokoklasni-uroki-novoyi-shkoli
https://izvestiya.odessa.ua/uk/2019/07/04/visokoklasni-uroki-novoyi-shkoli
https://www.youtube.com/watch?v=Wi6YNC4RLJ8&list=PLaalsWmDTnt1mmnyS67KZN15BSuK5MXAR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Wi6YNC4RLJ8&list=PLaalsWmDTnt1mmnyS67KZN15BSuK5MXAR&index=4


 

140 

Ткаченко Л. І. Член конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН секції «Педагогіка» 

відділення «Філософії і суспільствознавства». Проведення конкурсу 22 і 23 

лютого 2021 року онлайн на платформі ZOOM. 

 

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 %. 

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 Інтернет-

порталу «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 1 484 та 182 анотації.  

Тезаурус бібліотеки містить 538 уживаних психолого-педагогічних 

термінів, понять, зокрема щодо обдарованості. 

Кількість зареєстрованих користувачів – 1723. 

http://iod.gov.ua/events.php
https://www.facebook.com/iodnapnukraina
https://www.instagram.com/iod.napn.ua/?igshid=ayd6329fnnb2
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Кількість завантажень повнотекстових матеріалів у 2021 році – 5692.  

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 %; 

˗ Щоквартальний 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 %; 

˗ з рубрики «Психологічні аспекти обдарованості» – 7 %; 

˗ інші файли – 8 %. 

 

ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

У 2021 році міжнародна діяльність установи у зв’язку з продовженням 

зростання масштабів поширення COVID-19 у світі і дотриманням 

профілактичних заходів безпеки відбувалась у дистанційному режимі. Основні 

зусилля Інституту були спрямовані на розвиток та налагодження наукових 

зв’язків із спорідненими науковими установами та закладами вищої освіти 

інших держав, вивчення іноземного досвіду інновацій у науковій освіті та 

сприяння професійному самовизначенню обдарованої молоді, а також 

розв’язання проблем виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей.  

Упродовж звітного періоду співробітники Інституту продовжили роботу 

із вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з популяризації 

науки і науково-методичного забезпечення наукової освіти (Ковальова О. А., 

Міленіна М. М., Кузьменко Г. В.). Аналіз іноземних офіційних та наукових 

джерел показав, що важливим концептом для світової освітньої спільноти є 

поняття «грамотність», яке давно вже перестало використовуватись у значенні 

початкового рівня знань та вмінь у навчанні грамоті письма, читання та 
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рахунку, а визначається як фундаментальна основа здатності володіння 

сучасними компетенціями та технологіями, достатня для прийняття ефективних 

рішень в особистому та соціальному житті. Розвиток грамотності, у тому числі і 

наукової, має велике значення для всього світу та відображує цілі 

консолідованої світової спільноти з покращення умов існування, встановлення 

гармонійних стосунків між країнами, подолання голоду, формування 

громадянського суспільства, підвищення рівня якості життя та сталого 

розвитку. А у значенні «глобальна наукова грамотність» представляє собою 

здатність людини застосовувати наукові знання і методологію не тільки у 

повсякденному особистому житті, а і з метою збереження планети, людства і 

природного середовища. 

За матеріалами опублікованого звіту «Дослідження для CULT Комітету – 

Наука і Наукова грамотність як освітній виклик» (2019 р.) на замовлення 

Комітету Європарламенту з питань культури та освіти у зв’язку з загрозами, 

пов’язаними з розповсюдженням дезінформації та впливом антинаукового 

руху, наукова грамотність складається з п’яти ключових елементів: 1) 

Фундаментальна грамотність (пізнавальні та метакогнітивні здібності, звички 

розуму, наукова мова); 2) Наукові знання та компетенції (знання змісту 

наукових теорій, процедурні та епістемні знання та навички); 3) Контекстне 

наукове розуміння (застосування наукових знань до тих проблем, з якими 

стикається людина); 4) Критичне мислення (навичка прийняття рішень на 

основі перевірених джерел інформації); 5) Агентство / залученість (глобальне 

відповідальне громадянство). Основні висновки та рекомендації документу 

стосуються наступних дій: концептуалізувати наукову грамотність у 

навчальних програмах та системах компетентностей; усунути загрози, пов’язані 

з поширенням дезінформації; підтримувати інновації та навчання впродовж 

життя у науковій освіті; розробити адекватні інструменти для оцінки наукової 

грамотності; формувати спроможність викладачів для виховання наукової 

грамотності; сприяти науковим дослідженням та відкритій науці.  

Були також досліджені умови реалізації принципів відкритої науки. У 

зарубіжних наукових публікаціях активно лунає дискусія щодо відкритої 
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наукової комунікації загалом, відкритого навчання та відкритих досліджень, 

зокрема шляхом створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища та 

відкритого доступу до наукової інформації. Відкритий доступ надає широкі 

можливості для здійснення наукової комунікації – системи, що утворює 

складне середовище, призначене для полегшення інтелектуального обміну 

засобами різноманітних практик. Системи відкритого доступу та дистанційної 

освіти використовуються багатьма країнами, зокрема, для вдосконалення 

навичок розв’язання проблем у навчанні різних предметів та самостійного 

навчання учнів. Для цього сьогодні існує чимало безкоштовних освітніх 

інтернет-ресурсів. Моніторинг освітніх інновацій у цьому напрямі показав, що 

краще застосувати технологію Open Journal Systems до створення 

інформаційно-аналітичного середовища для здійснення наукової комунікації 

серед широкого кола інтелектуально обдарованої учнівської молоді України та 

інших країн.  

Дослідження світових тенденцій розвитку освіти та ступеня розвитку 

наукової освіти в зарубіжних країнах дозволило з’ясувати, що в глобальному 

вимірі концепт наукової освіти виходить за межі навчально-виховного виміру і 

слугує засобом забезпечення сталого систематично керованого розвитку. 

Осмислені науковцями Інституту концепції сталого розвитку та його складові – 

економічна, соціальна та екологічна. Розглянуто різні моделі сталого розвитку 

та зразки створення на їхніх засадах різних моделей освіти для сталого 

розвитку. Одним із пріоритетних напрямів наукової освіти є зміна моделі 

відносин між учителем та учнем, переформатування останнього в активного 

здобувача знань, надання йому більшої свободи та самостійності. Учитель в 

навчальному процесі переважно виступає здебільшого в ролі ментора, що 

природно для науковців і незвично для більшості вчителів. Таким чином, тренд 

сучасної освіти має базуватися на тісній співпраці науковців та освітян. Так, 

розробка і наповнення навчальних методик із наукової освіти, проведення 

інтерактивних заходів, науково-популярних лекцій у захопливій формі, 

організація наукових пікніків, творчих лабораторій – царина перетину фахівців 
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із галузі науки та педагогів і безмежне поле для співпраці. Такий підхід 

враховано у розробці освітньої моделі Малої академії наук України. 

Продовжено також дослідження проблеми ідентифікації та 

профорієнтації обдарованих дітей у іноземній науковій літературі (Садова 

М. В.). Здійснено аналіз праць науковців щодо проблеми виявлення 

обдарованості в залежності від віку за іноземними американськими джерелами 

таких авторів, як Дж. Гопкінс, Грей, Плекер, Фернандес-Ріо, Мендес-Гіменес, 

Бейлі, Морлі, М. Клейн, С. Пфайфер, Кауфман, М. Колеман, Т. Саваннах, С. 

Броді, З. Шечман, С. Счутз, К. Хелер, В. Бендов. Здійснено опис 

психодіагностичних моделей ідентифікації обдарованості в американських 

діагностичних центрах, асоціаціях, наукових та експертних радах, які можна 

брати до уваги при розробці вітчизняних моделей виявлення обдарованості.  

У напрямі профорієнтації було здійснено теоретичне дослідження 

ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення обдарованої молоді в таких 

країнах, як: Польща, Франція, США, Іран, Татарстан, Словаччина, Італія та ін. 

В основу роботи було покладено аналіз праць науковців щодо зазначеної 

проблеми за іноземними джерелами таких авторів: Л. Ассор, О. Балдвіна, Дж. 

Весела, С. Верна, А. Гарна, А. Гітмана, І. Дессі, Н. Еліот, К. Немієк, О. 

Кабацької, О. Кемпбелла, П. Кірпічника, В. Кімельблата, С. Колемана, О. 

Леггетта, К. Літтл, Р. Мохнюка, К. Моріса, С. Райана, Н. Степанова, Т. Усиніна, 

Т. Фрієдела, Д. Хорста, С. Черч, Л. Шуби. Виявлено, що у системі життєвих 

цінностей учнів та студентів провідних країн Європи та світу домінантні 

позиції посіли освіта, інтелектуальні та професійні цінності, власний престиж і 

збереження індивідуальності. Значущими також є соціальні та матеріальні 

цінності, цінності саморозвитку і досягнення. Отримані результати підтвердили 

загальні тенденції ціннісних орієнтацій сучасної молоді, а також відобразили 

специфіку досліджуваних вибірок і можуть бути використані в системі 

виховної роботи в аспекті розвитку гуманістичних, соціально значущих 

цінностей і формування професійної самосвідомості та професійного 

самовизначення юнацької молоді. 
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Продовжено співробітниками Інституту дослідження зарубіжних 

філософських концепцій розвитку сучасної освіти. (Гальченко М. С., Ковальов 

О. Г.). У цьому контексті осмислені роботи польського і британського 

соціолога та філософа, постмодерного соціального мислителя, відомого своїми 

концепціями «плинних модерностей» та «індивідуалізованого суспільства», а 

також дослідженнями проблем індивіда, ідентичності, Голокосту, капіталізму, 

консьюмеризму, міжкультурної взаємодії, мобільності, глобалізації та етики 

Зигмунта Баумана. Він розглядає освіту в умовах соціальних трансформацій 

Постмодерну – епохи, яку він називає «плинною сучасністю». Модерна освіта 

адаптувала особистість до соціального порядку, натомість особливістю 

«плинного» Постмодерну є мінливість і неможливість побудови логічного 

обґрунтування при виборі життєвих стратегій. Умовою адаптації індивіда до 

життя стає швидкість. Це формує «швидке споживання» освіти і загрожує 

принципам фундаментальної освіти, інтелектуальним ідеалам вченості та 

академічної свободи, а також можливою втратою освітніх цілей. Для З. Баумана 

освіта перебуває в кризі, і є водночас засобом виходу з кризи, оскільки її місія – 

підготовка індивіда до життя та формування ним життєвих стратегій, які дадуть 

йому можливість адаптуватися до нової соціальної реальності. 

У напрямі співпраці із зарубіжними університетами, які мають освітньо-

наукові програми для аспірантів, для можливості оперативного врахування 

сучасних тенденцій сфери освіти у європейському освітньому просторі, 

Інститут розпочав співпрацю з Інститутом інженерії довкілля та біотехнології 

Опольського університету Польщі. 15 грудня 2021 року в онлайн-форматі був 

проведений польсько-український науково-дослідний семінар «Освітні задачі 

та дослідження – міждисциплінарний контекст». Семінар орієнтований на 

студентів, докторантів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників. 

Метою заходу було ознайомлення з новими тенденціями у 

міждисциплінарному контексті в умовах поточних цивілізаційних змін і 

функціонування сучасного суспільства. Організаційний комітет семінару: 

Агнешка Долганьчук-Шродка – професор, директор Інституту інженерії 

довкілля та біотехнології Опольського університету; Гальченко Максим – 
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директор Інституту обдарованої дитини НАН України; Василь Дунець – 

завідувач відділу освітніх програм НЦ «Мала академія наук України», посол 

Опольського університету; Даріуш Сушанович – декан факультету 

природничих наук і технологій Опольського університету; Ірина Сліпухіна – 

професор, головний науковий співробітник відділу підтримки обдарованості 

Інституту обдарованої дитини НАН України; Фабіан Андрушкевич – доктор 

Інституту педагогічних наук Опольського університету; Євгеній Шаповалов – 

головний спеціаліст відділу розвитку системи реєстру Мінцифрової 

трансформації НЦ «МАНУ», Данута Кулік-Гжибек, магістр, докторант 

Сілезького університету в Катовіце; Віктор Шаповалов – магістр, докторант НЦ 

«Мала академія наук України». Семінар проводився англійською та польською 

мовами, в ньому взяло участь 39 учасників. Молодими науковцями було 

представлені наступні доповіді: Creativity trainings as a tool for enhancing 

creativity (Марія Довга); Correlation of social parameters and individual indicators 

of intelligence (Мілена Міленіна): Prevention and correction of addiction of gifted 

adolescents from the virtual (Марина Новогородська); Exploring the Impact of 

Interdisciplinary School Project: Success Case Study Analysis (Наталія Лопадчак-

Ексі); The development of musical abilities of preschool age children (Інна 

Ярошенко); Propaedeutic of scientific speech of junior schoolchildren in research 

activities in the system of the Junior Academy of Sciences of Ukraine (Ірина 

Шевченко); The interactive museum of science as a means of self-determination and 

motivation of gifted children for future scientific activity (Ярослав Савченко); State 

of biogas production industry in European scale and ways of increasing the efficiency 

of the anaerobic treatment to improve the spreading (Євгеній Шаповалов); 

Ammonia production method for carbon-free energy (Сергій Жадан); Substantiation 

of technology of utilization of wood biomass (Сергій Ляшенко, Олександр 

Горбенко, Антон Келемеш, Олександр Сівцов, Антоніна Калініченко); 

Environmental, social and economic aspects of education for Sustainable 

Development (Данута Кулік-Гжибек); Biotechnology around us and its application 

in environmental protection (Магдалена П’єхачек-Верещинська); The vocational 

education of teachers facing the educational challenges of a multicultural 
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environment (Фабіан Андрушкевич). Семінар завершився дискусією, 

підведенням підсумків та визначенням напрямів і цілей подальшого 

міждисциплінарного співробітництва у сфері спільних публікацій та наукових 

проєктів. Його результатом стало отримання аспірантами інституту першого 

досвіду представлення власних дослідницьких розвідок в іноземному 

середовищі, тренування презентаційних навичок, отримання зворотного зв’язку 

від більш досвідчених науковців, обмін досвідом проведення дослідження зі 

своїми закордонними колегами тощо. 

Відповідно до плану заходів, Інститутом проведено дві міжнародні 

конференції: ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Обдаровані діти – скарб нації» (Київ, 18–22.08.2021 р.) та Міжнародна 

науково-практична онлайн-конференція «Наукова освіта: традиція і сучасність» 

(Київ, 28.10.2021 р.). На методологічному семінарі «Розвиток обдарованої 

особистості: світовий та вітчизняний контексти» (Київ, 18.11.2021 р.) слухачі 

мали можливість познайомитися з результатами дослідження Шавініної 

Лариси, професорки Університету Квебеку на Оттавщині, президента-

засновника Канадської національної конференції з інновацій  

Серед учасників Всеукраїнської конференції «Інноваційні практики 

наукової освіти» (Київ, 8–11.12.2021 р.), яку проводив Інститут, були й 

іноземні, а саме: Храпай Дамір, учень 10-го класу Міжнародної школи 

Теодорпулоса та його вчителька Костопулос Крістін, бакалавр наук з біології та 

хімії Міжнародної школа Теодорпулоса з доповіддю «How modern technology 

promotes education in students». 

На виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки 

України та Національної академії педагогічних наук України на 2020–2022 рр. 

Інститутом спільно з Національним центром «Мала академія наук України» 

було здійснено цілеспрямовану, комплексну підготовку учнів до участі у 

Міжнародній конференції «ICYS-2021» (Бєлград, Сербія 22–28.04.2021 р.) та 

сформовано команду від України, яка за результатами конкурсу отримала такі 

нагороди: 1 золота медаль, 3 срібні медалі, 4 бронзові медалі, один спеціальний 
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приз на секціях інженерії, фізики, математики і науки про життя, а також 4 

медалі у номінації «Постерна презентація». 

У напрямі стажування наукових співробітників за кордоном було 

здійснено стажування Ткаченко Л. І. на кафедрі проєктування освітніх систем 

Державної установи освіти «Республіканський інститут вищої школи» 

(Республіка Білорусь) з 07 до 22 квітня 2021 року (посвідчення № 0028534, 

видане 22 квітня 2021 р., реєстраційний № 86). 

Триває також співпраця зі закордонним виданням – науково-методичний 

періодичний журнал «Азербайджанська школа», до складу редколегії якого 

входить Киричук В. О. Ще один співробітник Інституту, а саме Бурлаєнко Т. І., 

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 2021 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. 30 березня 2021 року було проведено онлайн-семінар «Сучасні 

виклики для міжнародних великомасштабних досліджень» (м. Київ, Україна), 

організований ALLEA спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН 

України. Під час семінару міжнародні експерти презентували та обговорили 

найбільш актуальні події та проблеми, зосередившись на найвпливовішому 

дослідженні OECD – проєкті PISA. На заході спікери розкрили такі проблеми: 

«Вплив PISA на розвиток освітніх досліджень та прийняття рішень на основі 

фактів» (професор Бене Чапо, професор освіти, Сегедський університет, 

Угорщина); «Циркуляція опосередкованого артефакту. Чи ставити під сумнів 

наслідки PISA для освіти – приклад Польщі» (доктор Пьотр Замойський, 

доцент, Гданський університет, Польща); «Використання та зловживання 

міжнародними широкомасштабними оцінками: чому це важливо для наукової 

освіти та політики» (доктор Девід Рутковський, доцент із спільним 

призначенням в галузі освітньої політики та освітніх досліджень, Університет 

Індіани, США та доктор Леслі А. Рутковська, доцент кафедри методології 

https://www.radio-motyw.eu/
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дослідження, консультування та педагогічної психології, Університет Індіани, 

США, професор освітніх вимірювань, Університет Осло, Норвегія); «Освіта як 

глобальна гонка – чи для демократії та солідарності? Побічні ефекти тесту 

PISA» (професор Свейн Сьоберг, почесний професор наукової освіти, 

Університет Осло, Норвегія). Усі учасники були долучені до пленарної 

дискусії. Запис семінару викладений на сторінці сайту організації ALLEA. URL: 

https://allea.org/watch-recording-expert-workshop-on-current-challenges-for-

ilsa/?cn-reloaded=1  

Крім того, радою фінських академій, які є членами ALLEA, 5 травня 2021 

року було проведено онлайн-симпозіум «Крізь кордони в науках» (м. Хельсінкі, 

Фінляндія), учасниками якого стали Гальченко М. С. і Ковальова О. А. Захід 

був присвячений майбутнім перспективам міждисциплінарних досліджень та 

боротьбі з науковою дезінформацією. Обговорювались питання про межі і 

обмеження науки, шляхи виходу за обмежуючі кордони, як кордони впливають 

на наше визначення себе хорошими або поганими, як у науці забезпечити 

надійність наукових досліджень, як посилити кордони від дезінформації у 

медійному середовищі та у наукових працях. Долучення співробітників 

інституту до участі в таких актуальних заходах забезпечує йому можливість 

бути частиною європейської спільноти науковців, мати актуальний рівень 

обізнаності про всі надважливі проблеми сучасної освітньої сфери у 

міжнародному контексті та шляхи їх вирішення. 

У звітному році співробітники Інституту стали членами закордонних 

спілок. Так, Ковальова О. А. у 2021 році поновила своє членство в Psychodrama 

Association for Europe e.V. – неприбутковій організації зі штаб-квартирою в 

Берліні, яка була заснована в 1989 році з метою поширення психодрами по всій 

Європі, включаючи налагодження зв’язків за кордоном і використання 

психодрами та соціометрії в різних сферах, таких як психотерапія, освіта, 

організаційний розвиток, консультації та театр. Також Андросович К. А. стала 

членом «Центру українсько-європейського наукового співробітництва» 

(Свідоцтво № 121720 від 1.10.2021р) – громадської організації, створеної в 2010 

році в м. Одеса, метою якої є забезпечення інтеграції українських науковців та 

https://allea.org/watch-recording-expert-workshop-on-current-challenges-for-ilsa/?cn-reloaded=1
https://allea.org/watch-recording-expert-workshop-on-current-challenges-for-ilsa/?cn-reloaded=1
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викладачів у європейський освітній і науковий простори, участь у 

міжнародному стажуванні.  

Також співробітники Інституту брали активну участь у міжнародних 

конференціях. На Міжнародній науково-практичній конференції 

«Психологічний супровід розвитку лідерського потенціалу шкільної та 

студентської молоді» (Київ, 29.04.2021 р.) Андросович К. А. представила 

доповідь «Інтернет-ресурси для проєктування та розвитку особистісного 

потенціалу учнів», Якимова І. О. – «Умови розвитку лідерського потенціалу 

обдарованих учнів у закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування», 

Мельник М. Ю. – «Проблеми діагностики лідерської обдарованості», а 

Погрібна Д. В. – «Філософія для дітей як засіб формування лідерських 

якостей». Поліхун Н. І., Сліпухіна І. А. та аспіранти Шевченко І. М. і Савченко 

Я. В. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Музейна 

педагогіка в науковій освіті» (Київ, 25.11.2021 р.), де представили результати 

своїх досліджень на теми (відповідно): «STEAM у музеї мистецтва: 

Організаційні особливості», «Пропедевтика наукового мовлення молодших 

школярів засобами музейної педагогіки», «Особливості наукової освіти у 

навчанні фізико-технічних дисциплін у контексті музейного простору». У 

міжнародній науковій конференції «Theoretical and scientific bases of 

development of scientific thought» (Рим, Італія, 16–19.02.2021 р.) Андросович 

К.А. взяла участь з доповіддю «Умови розвитку особистісного потенціалу 

обдарованості учнів раннього юнацького віку», а Бабійчук С.М. виступила з 

темою «Using Remote Sensing Technologies to Improve Climate Literacy of 

Students at the Junior Academy of Sciences of Ukraine» на сесії Генеральній 

Асамблеї Європейської спілки наук про Землю (Геттінген, Німеччина, 19–

30.04.2021 р.).  

Також, співробітники Інституту стали учасниками таких міжнародних 

заходів, як: міжнародні наукові конференції «NCRGE’s First Five Years: Results, 

Reflections, and Recommendations» (Сторрс, США, 26.03.2021 р., Ковальова 

О. А.), «Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до 

практики» (Харків, 8–9.10.2021 р., Андросович К. А.); «Trends in the scientific 
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development» (Ванкувер, Канада, 28.09–01.10.2021 р., Андросович К. А.): 

«Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster der Sammlung 

wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» (Відень, Австрія, 26.11.2021 р., 

Андросович К. А.), «Соціально-психологічні проблеми суспільства» (Київ, 16–

17.04.2021 р., Садова М. А.); «Світові освітні тренди: створення творчого 

середовища STEAM-навчання» (Київ, 25–27.03.2021 р., Поліхун Н. І.); 

«Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових 

дисциплін» (Кропивницький, 12–13.05.2021 р., Поліхун Н. І., Сліпухіна І. А., 

Постова К. Г.); «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в 

умовах глобалізації» (Буча, 25.06.2021 р., Садова М. А.); Соціально-

психологічні проблеми суспільства» (Київ, 16–17.04.2021 р., Садова М.А.); 

«Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових 

програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» (5–6.07.2021 р., 

Поліхун Н. І., Постова К. Г.); ХІХ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання 

пам’яті професора О. П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і 

зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції» (Київ, 1.12.2021 р., Тименко В. П.); VІI 

Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з 

особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей» (Київ, 7–

8.10.2021 р., Мельник М. Ю.); Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» 

(Київ, 30.03.2021 р., Садова М. А.); Міжнародна спеціалізована виставка 

«Освіта та кар’єра – 2021» (Київ, 09.04.2021 р., Новогородська М. М.); 

Тринадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (Київ, 20–

22.10.2021 р., Бєльська Н. А.). 

Таким чином, за 2021 рік співробітники Інституту обдарованої дитини 

продовжили діяльність з вивчення міжнародного досвіду, розвитку та 

налагодження наукових зв’язків зі спорідненими науковими установами інших 

держав, провели згідно з робочим планом 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, 12 кандидатів наук, 

4 дійсних члени і члени-кореспонденти НАН та НАПН України. 

Планом роботи вченої ради Інституту на 2021 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, методичних рекомендацій, підготовлених за результатами 

планових наукових досліджень; рукописи збірників наукових праць 
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«Педагогічні інновації: іде, реалії, перспективи», науково-методичного журналу 

«Освіта і розвиток обдарованої особистості».  

 

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 (2021) року кількість членів ради становила 6 осіб, 

на кінець року – 4 осіб (з них 1 кандидат наук).  

Один член РМВ установи є завідувачем відділу та науковим керівником 

наукового дослідження.  

За 2021 рік членами РМВ підготовлено статті, аналітичні матеріали, 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 01.01.2022 р. працює 93 особи, з 

яких 44 – штатні працівники, 40 – сумісників та 9  –  внутрішніх сумісників. З них 63 

– наукові працівники, з яких 31 – штатні працівники.  

Серед них за посадами:  

директор – 1;  

заступник директора з наукової роботи – 1;  

радник директора – 1; 

завідувачів структурних підрозділів – 7 (сумісників – 1);  

головних наукових співробітників – 5 (сумісників – 4);  

провідних наукових співробітників – 11 (сумісників – 7);  

старших наукових співробітників – 17 (сумісників – 7);  

наукових співробітників – 13 (сумісників – 8);  

молодших наукових співробітників – 7 (сумісників – 4).  

За науковими ступенями:  

– Докторів наук – 13 (сумісників – 10) складова за науковим ступенем «доктор 

наук» у порівнянні з минулим роком збільшилась на 4 особи.  

За звітний період 1 науковий співробітник захистив дисертацію та отримав 

диплом «доктор філософських наук». 

– Кандидатів наук – 24 (сумісників – 10) складова за науковим ступенем 

«кандидат наук» у порівнянні з минулим роком зменшилась на 2 особи.  

– Без наукового ступеня – 26 (сумісників – 12). 

У складі Інституту працює 1 – академік АПН України, та 2 – члени-

кореспонденти НАПН України. 

4 наукових співробітника мають почесні звання, з них 2 – «Заслужені діячі 

науки і техніки України», 2 – «Заслужені працівники 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». 

У 2021 році 2 молодих науковця зараховані на навчання в аспірантуру та 6 

молодих вчених продовжують навчання.   
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XІІІ. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  

№ 

з/п 
КЕКВ Статті витрат 

Затверджено 

кошторисом 

на 2021 р. 

Виділено 

асигнувань 

сума, 

тис. грн/% 

Касові 

видатки 

сума, 

тис. грн  

1.   

Розподіл коштів за бюджетною 

програмою 6551030 

(за напрямом прикладних 

досліджень) 

      

1.1. 2111 
Оплата праці працівників бюджетної 

установи 
8747,1 8747,1/100% 8747,1 

1.2. 2120 Нарахування на заробітну плату 1942,3 1942,3/100% 1942,3 

1.3. 2200 Використання товарів і послуг 571,1 571,1/100% 571,1 

1.4. 2210 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар, у тому числі м’який 

інвентар та обмундирування 

180,3 180,3/100% 180,3 

1.5. 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 152,1 152,1/100% 152,1 

1.6. 2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0/100% 0,0 

1.7. 2270 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
238,7 238,7/100% 238,7 

1.8. 2282 

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 

0,0 0,0/100% 0,0 

1.9. 2800 Інші видатки - - - 

РАЗОМ 11260,5 11260,5/100% 11260,5 

1.   

Розподіл коштів за бюджетною 

програмою 6551030 

(за напрямом фундаментальних 

досліджень) 

      

1.1. 2111 
Оплата праці працівників бюджетної 

установи 

1084,8 

  
1084,8/100% 1084,8 

1.2. 2120 Нарахування на заробітну плату 239,2 239,2/100% 239,2 

1.3. 2200 Використання товарів і послуг 100,5 100,5/100% 100,5 

1.4. 2210 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар, у тому числі м’який 

інвентар та обмундирування 

34,4 34,4/100% 34,4 

1.5. 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 18,1 18,1/100% 18,1 

1.6. 2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0/100% 0,0 

1.7. 2270 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
48,0 48,0/100% 48,0 

РАЗОМ 1424,5 1424,5/100% 1424,5 

1.   

Розподіл коштів за бюджетною 

програмою 6551030  

(за напрямом підготовка наукових 

кадрів) 

      

1.1. 2111 
Оплата праці працівників бюджетної 

установи 
107,5 107,5/100% 107,5 

1.2. 2120 Нарахування на заробітну плату 23,6 23,6/100% 23,6 

1.3. 2200 Придбання товарів і послуг 57,3 57,3/100% 57,3 
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1.4. 2210 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар, у тому числі м’який 

інвентар та обмундирування 

20,2 20,2/100% 20,2 

1.5. 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 37,1 37,1/100% 37,1 

1.6. 2720 Стипендії 351,1 351,1/100% 351,1 

РАЗОМ 539,5 539,5/100% 539,5 

1.   

Розподіл коштів за бюджетною 

програмою 6551030  

(за напрямом випуск друкованої 

продукції) 

      

1.1. 2111 
Оплата праці працівників бюджетної 

установи 
118,8 118,8/100% 118,8 

1.2. 2120 Нарахування на заробітну плату 26,1 26,1/100% 26,1 

1.3. 2200 Використання товарів і послуг 1,3 1,3/100% 1,3 

1.4. 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,2 1,2/100% 1,2 

1.5. 2270 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
0,1 0,1/100% 0,1 

РАЗОМ 146,2 146,2/100% 146,2 

  

 

Розподіл коштів за спеціальним фондом 

№ 

з/п 
КЕКВ Статті доходів 

Надходження 

коштів до 

спеціального 

фонду 

Касові 

видатки 

сума, тис. 

грн 

1. 0000 
За послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
290,5 196,2 

2. 0000 Від оренди майна бюджетних установ 246,3 234,7 

3. 0000 
Від реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна) 
0,5 0,5 

          

РАЗОМ 537,3 431,4 

№ 

з/п 
КЕКВ Статті витрат 

Касові видатки сума,  

тис. грн 

1. 2111 Оплата праці працівників бюджетної установи 78,1 

2. 2120 Нарахування на заробітну плату 17,2 

3. 2210 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у 

тому числі м’який інвентар та обмундирування 
238,2 

4. 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 90,6 

5. 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7,3 

РАЗОМ 431,4 

  

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Станом на 01.01.2022 року за загальним фондом (програма 6551030) 

дебіторська заборгованість за видатками становить 9930,00 грн (попередня 

оплата періодичних видань – Е-журнал Головбух Бюджет (спецвипуск до 
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журналу Головбух Бюджет, послуги доступу до "Електронного кабінету 

періодичних видань видавничого будинку "ФАКТОР" – Податки та 

бухгалтерський облік на 2022 рік), буде погашена в січні 2022 р.; кредиторська 

заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2022 року за спеціальним фондом (програма 6551030): 

дебіторська заборгованість за доходами становить 4240,00 грн (поточна 

дебіторська заборгованість за послуги з оренди приміщення, буде погашена в 

січні 2022 р.); кредиторська заборгованість за доходами становить 455,67 грн 

(кредиторська заборгованість за доходами в результаті авансованого платежу за 

послуги з оренди приміщення, буде погашена в січні 2022 р.). 

Стан приміщень – придатний до експлуатації. Оснащеність технікою – 

1 комп’ютер на кожного співробітника. Умови роботи для науковців 

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 

№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження  

1.1 Індекс цитувань (h-індекс) установи2 16 

1.2 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених3  8 

1.3 Кількість видань Інституту обдарованої дитини НАПН 

України, які входять до наукометричних баз даних4 

3 

1.4 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і 

психологічних технологій, розроблених ученими 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

1 

1.5 Кількість організацій України, у яких відбулося фактичне 

впровадження результатів досліджень і розробок, що 

привело до конкретної інновації 

13 

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 

3 

2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про 

діяльність НАПН України 

12 

2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України 

удрукованих ЗМІ та мережі Інтернет 
15/41 

 
2 Відповідно до створеного профілю установи у Google Scholar. 
3 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. 
4 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. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

2.4 Відсоток недержавного фінансування  0 

3. Дослідницький потенціал науковців 

3.1 Середній вік персоналу 48 

3.2 Відсоток штатних наукових працівників за основним 

місцем роботи 

50 % 

3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком до 45 років 

0 % 

3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком 45–60 років 

0 % 

3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і кандидатів 

наук від кількості штатного за основним місцем роботи 

наукового персоналу  

49 % 

3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора 

наук від загальної чисельності наукових працівників за 

основним місцем роботи 

13 % 

3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/ 

докторантуру за державним замовленням5 

1 

3.8 Кількість захищених у звітному році 

аспірантів/докторантів установи, у тому числі з 

урахуванням випуску минулих років 

0 

3.9 Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, за 

якими захищаються дисертації 

0 

3.10 Кількість наукових шкіл  3 

4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві  

та освітньо-науковому просторі 

4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, 

матеріали конференцій)  

9 

4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, 

матеріали конференцій) із загальної кількості публікацій 

працівників НАПН України 

7% 

4.3 Кількість публікацій англійською та іншими іноземними 

мовами  

9 

4.4 Відсоток публікацій англійською та іншими іноземними 7 % 

 
5 Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним 

замовленням у звітному році. 



 

160 

№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

мовами із загальної кількості публікацій працівників 

НАПН України  

4.5 Кількість публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних6 

54 

4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних із загальної кількості 

публікацій працівників НАПН України 

44 % 

4.7 Кількість видань НАПН України, заснованих та/або 

виданих спільно з зарубіжними партнерами 

0 

4.8 Кількість структурованих докторських програм з 

подвійними дипломами (спільно із зарубіжними 

партнерами) 

0 

4.9 Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів 0 

4.10 Кількість учених – членів іноземних академій, 

міжнародних наукових товариств 

1 

4.11 Кількість учених, які беруть участь у міжнародній 

експертній діяльності 

1 

4.12 Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою 

стажування, навчання, підвищення кваліфікації, 

викладацької роботи, проведення наукових досліджень 

1 

4.13 Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь 

як члени редколегій, рецензенти 

2 

4.14 Кількість наукових заходів, організованих спільно із 

зарубіжними партнерами 

1 

4.15 Кількість членів НАН України та національних галузевих 

академій наук серед працівників НАПН України за 

основним місцем роботи 

0 

4.16 Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і 

техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України 

0 

4.17 Кількість отриманих державних стипендій видатним 

діячам науки 

0 

4.18 Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих учених 

0 

 
6 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. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих учених 

0 

4.20 Кількість отриманих премій Президента України для 

молодих учених 

0 

4.21 Кількість отриманих премій Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок 

0 

4.22 Кількість отриманих Державних премій України в галузі 

науки і техніки 

0 

4.23 Кількість отриманих Державних премій України в галузі 

освіти 

0 

5. Упровадження результатів наукових досліджень  

та експериментальних розробок 

5.1 Кількість опублікованої офіційної, наукової, виробничо-

практичної, навчальної та довідкової продукції7 

12 

5.2 Кількість продукції НАПН України з грифом МОН 0 

5.3 Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в 

електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах 

підвідомчих установ8 

29449 

5.4 Кількість експериментальних закладів, установ, 

організацій 

13 

 

  

 
7 Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти та за рахунок інших 

джерел фінансування. 
8 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.  
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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 2021 рік, плану роботи Інституту, завдань 

тематичного плану наукових досліджень і була спрямована на вирішення 

наукових та організаційних завдань, що пов’язані з: дослідженням стратегій і 

методів розвитку творчої особистості, дидактико-методичного забезпечення 

організації освітнього процесу в закладах освіти для інтелектуально 

обдарованих учнів; розробкою теоретико-методичних засад інтеграції 

формальної та неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх 

програм спеціалізованої освіти наукового спрямування; створенням 

методичних засад інноваційних практик наукової освіти; створенням 

теоретико-методичного забезпечення діагностики когнітивних та особистісних 

чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею. 

У 2021 році Інститут обдарованої дитини НАПН України, відповідно до 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку 

проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 пройшов державну 

атестацію, за результатами якої Інститут віднесено до І кваліфікаційної групи 

(наказ МОН України від 02 червня 2021 р. № 615 «Про результати державної 

атестації наукових установ»). 

 

За результатами виконання наукового дослідження «Теоретико-методичні 

засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на 

основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» 
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визначено компоненти освітньої програми закладу спеціалізованої освіти 

наукового спрямування. Розроблено модель SТЕМ-середовища освітнього 

закладу спеціалізованої освіти наукового спрямування та підготовлено 

методичні рекомендації «Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції 

формальної і неформальної освіти обдарованих учнів».  

Створено «Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти 

наукового спрямування». Виявлено, що розроблення освітніх програм 

спеціалізованої освіти наукового спрямування передбачає інтеграцію 

формальної та неформальної освіти на основі її інтегративної, компенсаторної, 

стимулювальної функцій для отримання освітнього результату, який є 

неможливим в умовах окремої освітньої системи. Це вимагає відповідної 

взаємодії 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, кооперації освітніх ресурсів зацікавлених 

сторін, поєднання академічного і професійного освітнього середовища.  

Обґрунтовано критерії відбору учасників освітньої програми 

спеціалізованої освіти наукового спрямування для обдарованих учнів гімназій і 

ліцеїв в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти.  

Розроблено супровідні дидактичні матеріали для реалізації освітніх 

програм для обдарованих учнів. 

Реалізовано пілотний проєкт – STEAM-урок в музеї за участі Інституту 

обдарованої дитини НАПН України, Національного центру МАН України, 

Музею світового мистецтва Богдана та Варвари Ханенків, експериментального 

освітнього закладу. 

 

За результатами наукового дослідження «Теоретико-методичні засади 

діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо 

майбутньої професії обдарованих учнів ліцею» розроблено й апробовано 

опитувальник «Шкільний термометр», що спрямований на вивчення 

конкретних когнітивно-поведінкових установок учнів, які вони проявляють в 



 

164 

освітньому процесі. Опитувальник дає змогу здійснити попередню 

прогностичну оцінку творчої, інтелектуально-творчої, інтелектуальної, 

інтелектуально-академічної й академічної обдарованості. 

Сформовано та комп’ютеризовано базу методів діагностики когнітивних 

та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії учнів 

ліцею з різними видами обдарованості. 

Здійснено апробацію модифікованих тестів Ф. Вільямса (N = 1247); 

сформовано каталог частот відповідей і 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 й україномовна версія ТСІ Р. Амтхауера (бланковий 

варіант); розроблено тестові норми для хлопців і 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, зорієнтовані на вивчення 

дев’яти видів здібностей. 

Обґрунтовано використання типологічного підходу під час вирішення 

профорієнтаційних завдань.  

Встановлено, що обдаровані учні мають достовірно іншу структуру 

ціннісних орієнтацій у порівнянні з учнівським загалом.  

Підготовлено практичні рекомендації для працівників закладів освіти 

щодо діагностики самовизначення в майбутній професії обдарованих учнів 

ліцею. 

 

За результатами виконання наукового дослідження «Дидактичні засади 

навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею» розроблено дидактичні 

засади організації освітнього процесу в наукових ліцеях: забезпечення умов для 

розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих учнів та їх ефективного 

виховання шляхом оптимізації навчальних планів у закладах освіти для 

зазначеної категорії учнів, розширеного чи поглибленого вивчення ними 
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профільних предметів, введення в навчальні плани спеціалізованих дисциплін, 

що спрямовані на ознайомлення учнів з науковою, винахідницькою 

(раціоналізаторською), проєктною, конструкторською та підприємницькою 

діяльністю, а також із використанням інформаційних технологій у процесі 

розв’язування формалізованих задач, їх пропедевтичну підготовку до 

здійснення зазначеного та інноваційне використання результатів вказаних видів 

діяльності, адаптації організаційних форм і методів навчання до специфіки 

інтелекту, процесу учіння обдарованих учнів основної та старшої школи із 

застосуванням наукового методу в освітній діяльності, тобто з організацією 

пізнавальної діяльності учнів, що передбачає знаходження наукової проблеми, 

формулювання наукової задачі, її розв’язання (отримання суб’єктивно нових 

знань) з використанням наукових методів пізнання. 

 

За результатами виконання наукового дослідження «Науково-методичне 

забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах 

інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти» 

проаналізовано критерії, показники та рівні соціально-психологічної адаптації 

обдарованих учнів. Обґрунтовано діагностичний інструментарій дослідження.  

Розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціально-

психологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої 

освіти. 

Розроблено методику тьюторського супроводу соціально-психологічної 

адаптації обдарованих учнів в умовах закладів загальної середньої освіти на 

засадах особистісно-орієнтованого підходу. 

На другому етапі наукового дослідження «Методичні засади 

інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО 

“Мала академія наук України”» створено й обґрунтовано модель освіти 

наукового спрямування Малої академії наук України. Виокремлено три рівні 

цілей, які можуть бути досягненні в реалізації наукової освіти МАН України. 

На першому етапі наукового дослідження «Теоретико-методологічні 

засади використання філософських методів пізнання в освітньому процесі 
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закладів загальної середньої освіти» розроблено теоретико-методологічні 

рекомендації щодо вивчення філософських методів пізнання в освіті. 

Обґрунтовано основні методологічні засади наукової освіти та її 

застосування в освітньому процесі. З’ясовано значення наукової освіти як 

педагогічного концепту. Розкрите співвідношення понять «наукова освіта», 

«STEM-освіта» та «STEAM-освіта». Висвітлено роль та визначено місце 

наукової освіти в діяльності ЮНЕСКО. Базуючись на сучасних закордонних і 

вітчизняних працях, визначено основні принципи впровадження концепту 

наукової освіти в заклади загальної середньої освіти. 

На основі вітчизняної та зарубіжної наукової літератури здійснено аналіз 

ролі та значення філософської методології для здійснення освітнього процесу в 

закладах середньої загальної освіти. Обґрунтовано доцільність визначати мету 

освітнього процесу логікою розвитку людської суб’єктності та необхідність 

теоретичної рефлексії цього процесу. Розкрито історико-філософський 

потенціал конституювання рефлексивного простору філософії освіти як 

теоретичної та практичної основи навчання і виховання. 

 

В Інституті обдарованої дитини НАПН України працює 93 особи, з яких 

44 – штатні працівники, 40 – сумісників і 9 – внутрішніх сумісників. З них 63 – 

наукові працівники, з яких 31 – штатні працівники. У складі Інституту працює 

1 – академік АПН України, та 2 – члени-кореспонденти НАПН України, 4 

наукових співробітники мають почесні звання, з них 2 – «Заслужені діячі науки 

і техніки України», 2 – «Заслужений працівник освіти України», 5 наукових 

співробітників – «Відмінники освіти України», 4 наукових співробітники – 

«Лауреати Державної премії України в галузі освіти», 2 – наукових 

співробітники «Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки». 

 

У 2021 році завершено виконання чотирьох прикладних наукових 

досліджень:  
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− «Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів 

ліцею». Номер державної реєстрації: 0119U100197; 

− «Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної 

освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти 

наукового спрямування». Номер державної реєстрації: 0119U100198; 

− «Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних 

чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею». 

Номер державної реєстрації: 0119U100196; 

− «Науково-методичне забезпечення соціально-психологічної адаптації 

обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів 

загальної середньої освіти». Номер державної реєстрації: 0119U100175. 

 

Одне прикладне наукове дослідження є перехідним: «Методичні засади 

інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО 

«Мала академія наук України» (термін виконання: 2020–2022 рр.).  

У звітному році розпочато виконання одного фундаментального 

дослідження «Теоретико-методологічні засади використання філософських 

методів пізнання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти». 

 

Загальна кількість праць, підготовлених за звітний період – 144, 

надруковано – 135, електронні видання – 6. З них надруковано 12 одиниць 

наукової продукції, 6 одиниць електронних видань виробничо-практичної 

продукції. Також надруковано 123 статі, з них: 54 – в наукових фахових 

виданнях, 11 – у виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core 

Collection, 43 – у виданнях, що індексуються в інших наукометричних базах 

даних. 

Упродовж звітного року та року, що передує звітному, було 

упроваджено 15 видів продукції, із них: наукової – 2; виробничо-практичної – 

10; навчальної – 3.  
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Результати наукових досліджень використано під час підготовки 

рекомендацій науково-практичних заходів, які були проведені Інститутом у 

2021 році. 

Кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень – 83, 

зокрема: закладів вищої освіти – 31, закладів загальної середньої освіти – 10, 

закладів післядипломної педагогічної освіти – 14, закладів позашкільної 

освіти – 2, установ, підприємств, організацій – 26, у тому числі підвідомчих 

установ НАПН України – 7. 

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 здійснюють діагностику видів обдарованості дітей і молоді. 

Технічними завданнями, перспективним і тематичним планами наукових 

досліджень у 2021 році передбачена експериментальна робота з трьох 

прикладних наукових досліджень.  

Усі експерименти у звітному році проводилися за такими рівнями освіти:  

– базова середня освіта; 

– позашкільна освіта; 

– спеціалізована освіта. 

Експерименти проводилися на рівні підвідомчої установи НАПН України 

за рішенням вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

У звітному році Інститутом обдарованої дитини НАПН України було 

підготовлено і реалізовано випуск 13 електронних видань. Усі видання 

розміщенні в електронній бібліотеці НАПН України.  

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». Усі наукові періодичні видання Інституту 

включено до категорії Б Переліку фахових видань України. Окремі видання 

Інституту входять до таких наукометричних і реферативних баз даних: Polska 
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Bibliografia Naukowa (Польща), World Catalogue of Scientific Journals, ERIH 

PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).  

Таблиця І.1.1. 

Науково-експертна діяльність вчених Інституту обдарованої дитини в 2021 р. 

 
Прізвище, ініціали вченого, 

ORCID iD (основне місце 

роботи / сумісник) 

Назва агентства, експертної ради, комісії, 

комітету, робочої групи тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

Постова К. Г., 

0000-0001-9728-4756 

 

Робота у складі експертної комісії з 

приводу надання грифів навчальній 

літературі та навчальним програмам 

(географія, з 2021 р.) 

 

Наказ МОН України 

від 22.01.2021 р. № 95 

 

Поліхун Н. І., 

0000-0002-0176-0752 

 

Робоча група з питань впровадження 

STEM-освіти в Україні 

 

Наказ МОН України 

від 29.02.2016 р. № 188 

 

Ковальова О. А., 

0000-0002-0161-4026 

(основне)  

Предметна (галузева) експертна комісія з 

психології і педагогіки МОН України 

 

Наказ МОН України  

від 22.01.2021 р. № 95 

«Про утворення 

предметних (галузевих) 

експертних комісій і 

експертних груп» 

 

Бурлаєнко Т. І., 

0000-0001-5734-4611 

(сумісник) 

 

Комісія з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти за спеціальностями 51 

– Економіка, 73 – Менеджмент  

 

Реєстр експертів 

Національного 

агентства (Додаток від 

26.01.2021 р.) 

 

Предметна (галузева) експертна комісія з 

економіки, підприємливості та фінансової 

грамотності МОН України 

 

Наказ МОН України  

від 22.01.2021 р. № 95 

«Про утворення 

предметних (галузевих) 

експертних комісій і 

експертних груп» 

 

Дубініна О. В., 

0000-0002-5405-8502 

(сумісник) 

 

Комісія з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти за спеціальностями 14 
– Середня освіта (за предметними 

спеціальностями), 73 – Менеджмент 

 

Реєстр експертів 

Національного 

агентства (Додаток від 

26.01.2021 р.) 

Предметна (галузева) експертна комісія 

з математики МОН України 

 

Наказ МОН України  

від 22.01.2021 р. № 95 

«Про утворення 

предметних (галузевих) 

експертних комісій і 

експертних груп» 

 

Камишин В. В., 

0000-0002-8832-9470, 

(сумісник) 

Член спеціалізованої вченої ради 

Інституту вищої освіти НАПН України 

 

Член спеціалізованої вченої ради ДНВЗ 

«Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

 

https://orcid.org/0000-0001-9728-4756
https://orcid.org/0000-0002-0161-4026
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
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Таблиця І.1.2. 

Членство вчених установи / закладу у редакційних колегіях наукових 

періодичних видань 

 
Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових  
фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

Андросович К. А., 
0000-0002-4121-270X, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 
Інститут обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Сліпухіна І. А., 
0000-0002-9253-8021, 
сумісник 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 
Інститут обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мадзігон В. М., 
0000-0003-0692-2500, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 
Інститут обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Андросович К. А., Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ISSN Print Україна 

Тименко В. П., 

0000-0002-5039-2511 

 

Членство у Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень у галузі 

педагогічних і психологічних наук в 

Україні: секція за спеціальностями: 011 – 

науки про освіту, 015 – професійна освіта 

(за спеціалізаціями) 

 

Членство в комісії з питань дослідно-

експериментальної роботи у навчальних 

процесах дошкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів Науково-методичної 

ради з питань освіти МОН України 

 

Голова спеціалізованої вченої ради К 

26.897.01 (теорія та методика навчання 

технологій) в Київській державній 

академії декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла 

Бойчука 

 

Членство у спеціалізованій вченій раді Д 

26.053.19 Національного педагогічного 

університету імені Михайла Драгоманова 

(13.00.02 – теорія та методика навчання 

(технічні дисципліни); 13.00.04 – теорія 

та методика професійної освіти 

 

Керівництво робочою групою освітньо-

наукової програми здобувачів третього 

рівня вищої освіти (докторів філософії) зі 

спеціальності 015 – професійна освіта 

(спеціалізація «Теорія і методика 

професійної освіти») у Київській 

державній академії декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені 

Михайла Бойчука 
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

0000-0002-4121-270X, 

основне місце роботи 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України. 

2413-4139 

Гальченко М. С., 

0000-0002-8151-530X, 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України. 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Мадзігон В. М., 

0000-0003-0692-2500, 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України. 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Сліпухіна І. А., 
0000-0002-9253-8021, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України. 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Садова М. А., 

0000-0002-4297-7317, 

сумісник 

Вісник Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського. Серія 

«Психологія» 

ISSN Print 

2414-0023  

Україна 

Садова М. А., 

0000-0002-4297-7317, 

сумісник 

Збірник наукових праць «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського».  

ISSN Print 

2311-4509 

Україна 

Міленіна М. М., 
0000-0002-7320-3453, 
основне місце роботи 
 

Мистецька освіта: методологія, теорія, практика: 

зб. наук. пр.; Київська держ. акад. декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. 

Київ : Видавничий центр КДАДПМД ім. М. 

Бойчука. 

ISSN  

2226-4051 

Україна 

Кочарян А. Б., 
0000-0003-3854-4532 
основне місце роботи  

Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» 

 

2663-6085 

(Print) 

2663-6093 

(Online) 

Україна 

Дубініна О. В., 
0000-0002-5405-8502, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Вісник післядипломної 

освіти» Серія «Педагогічні науки» 

ISSN 2218-

7650 

 

Україна 

Рева О. М., 
0000-0002-5954-290X, 
сумісник 

Науковий журнал «Наука, технології, інновації» 
ISSN  

2520-6524 

Україна 

Камишин В. В., 

0000-0002-8832-9470, 

сумісник 

Науковий журнал «Наука, технології, інновації» 
ISSN  

2520-6524 

Україна 

Мадзігон В. М., 

0000-0003-0692-2500, 

основне місце роботи  

Журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» ISSN  

2309-7744 

 

Україна 

Сліпухіна І. А., 

0000-0002-9253-8021 

сумісник  

 

Науково-методичний журнал «Рідна школа» 

 ISSN  

0131-6788 

Україна 

Ільїн В. В., 

0000-0003-0503-8545 
 

«Філософські проблеми гуманітарних наук» 

(Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка) 

ISSN  

Print: 2414-

5823 

Online: 

2522-1949 

Україна 

3. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

 

Бурлаєнко Т. І., 

0000-0001-5734-4611 

сумісник 
 

Social Pedagogy / Pedagogika Społeczna. Kwartalnik 

ISSN: 1642-672X Wydawnictwo: PEDAGOGIUM 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

Patronat: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu 

Nauk Pedagogicznych PAN 

ISSN  

1642-672X 

 

Польща  

https://orcid.org/0000-0002-8151-530X
http://pedagogikaspoleczna.com/
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

URL: http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-

spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/ 

 

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними партнерами 

 

Тименко В. П., 

0000-0002-5039-2511 
 

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», 

№ 4 (Травень; 2021) : за матеріалами І 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Globalization of scientific knowledge: 

international cooperation and integration of sciences», 

що проводилася 7 травня 2021 року ГО 

«Європейська наукова платформа» (Вінниця, 

Україна) та TOB «International Centre Corporative 

Management» (Відень, Австрія). 

(https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-

science/issue/view/07.05.2021/529 ) 

 

 

 

5. Інші видання 

 

Тименко В. П., 

0000-0002-5039-2511 

 

Науковий журнал «Мистецька освіта: 

методологія, теорія, практика» 

ISBN  

978-966-

358-081-4 

Україна 

Бурлаєнко Т. І., 

0000-0001-5734-4611 

сумісник  

 

Електронне науково-практичне видання 

«Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та 

управління» 

 

ISSN  

2522-1280 

 

Україна 

 

Таблиця І.2.2. 

Рецензування рукописів видавничої продукції (друкованих та електронних 

видань) для рекомендації їх до публікації (друку) 
 

Назва структурного підрозділу 
Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами продукції: 

наукова 
виробничо-

практична 
навчальна довідкова 

Відділ філософсько-

методологічних проблем 

інноваційного розвитку людини 

3 2  1  

Відділ діагностики обдарованості 3   3  

Відділ проектування розвитку 

обдарованості 
     

Відділ інноваційних технологій в 

освіті обдарованих 
     

Відділ інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості 
     

Відділ підтримки обдарованості 3  2 1  

Усього 9 2 2 5  

 

Таблиця І.2.3. 

Рецензування рукописів статей для наукових періодичних видань 

http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=18
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=18
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=20
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=20
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=38
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=38
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

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., 
0000-0002-4121-270X 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Малиношевська А. В., 
0000-0003-0472-1940, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мельник М. Ю., 
0000-0001-6581-5129, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Аніщенко Н. В., 
0000-0002-1671-2139, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Поліхун Н. І., 
 0000-0002-0176-0752, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Постова К. Г., 
0000-0001-9728-4756, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мадзігон В. М., 
0000-0003-0692-2500, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Киричук В. О., 
0000-0002-8698-1596, 
сумісник 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Андросович К. А., 
0000-0002-4121-270X, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Малиношевська А. В., 
0000-0003-0472-1940, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Ліпін М. В., 
0000-0003-0940-088X, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Мельник М. Ю., 
0000-0001-6581-5129, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Аніщенко Н. В., 
0000-0002-1671-2139, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

Поліхун Н. І., 
0000-0002-0176-0752, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Постова К. Г., 
0000-0001-9728-4756, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Камишин В. В., 
0000-0002-8832-9470, 
сумісник 

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

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Мадзігон В. М., 
0000-0003-0692-2500, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 
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Таблиця І.3.1. 

Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів 
 

№ 

з/п 
Вид і назва проекту документа  

Куди подано  

(НАПН України, 

МОН України тощо) 

21.  Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти 
НАПН України 

22.  Експертний висновок на модельну навчальну програму 

«Підприємництво і фінансова грамотність» для здобувачів освіти 

8–9 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Хіжиньска Я.) 

 

МОН України 

23.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим 

вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування 

подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні» 

НАПН України 

24.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження 

Положення про Національну електронну науково-інформаційну 

систему» 

НАПН України 

25.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним 

фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і 

розробок» 

НАПН України 

26.  Проєкт положення про порядок фінансування наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок, що виконуються за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету в Національній академії 

педагогічних наук України 

НАПН України 

27.  Проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної 

діяльності»  
НАПН України 

28.  Проєкт змін до наказу МОН України «Про затвердження Порядку 

проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, 

результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, 

здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 

лютого 2014 року» від 19 травня 2016 р. №537 

НАПН України 

29.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. 

№560 та від 23 серпня 1994 р. 582» 

НАПН України 

30.  Проєкт Закону України «Про освіту дорослих» НАПН України 
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№ 

з/п 
Вид і назва проекту документа  

Куди подано  

(НАПН України, 

МОН України тощо) 

31.  Проєкт наказу МОН України «Про внесення змін до порядку 

проведення експертизи на рівнях фахової передвищої освіти» 
НАПН України 

32.  Проєкт наказу МОН України «Про затвердження уніфікованих 

форм актів, що складаються за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері 

освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших 

організаційно-розпорядчих документів» 

НАПН України 

33.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо визначення 

процедури реалізації права на академічну мобільність 

НАПН України 

34.  Проєкт Стратегії маркетингу послуг з вищої освіти на 

міжнародному освітньому ринку на період до 2025 року 
НАПН України 

35.  План заходів НАПН України на 2021 – 2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки 
НАПН України 

36.  Проєкт Положення про порядок надання підтримки із Фонду 

Президента України з підтримки освіти, науки та спорту 
НАПН України 

37.  Законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про освіту» 

щодо встановлення відповідальності за передачу академічних 

творів із порушення принципів академічної доброчесності 

НАПН України 

38.  Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення 

освіти та якості навчальної літератури 

НАПН України 

39.  Положення про конкурс НАПН України на кращі наукові роботи НАПН України 

40.  
Проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора наук 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  

Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами: 

навчальна 

література 

(гриф) 

навчально-

методична 

література 

(схвалено до 

використання) 

засоби 

навчання 

(свідоцтво) 

навчальне 

обладнання 

(свідоцтво) 

Заклади дошкільної освіти 0     

Заклади загальної середньої 

освіти (для початкової школи) 

1 1    

Заклади загальної середньої 

освіти (для основної і старшої 

школи) 

14 12 2   

Заклади загальної середньої 

освіти (для дітей з особливим 

освітніми потребами) 

0     

Заклади позашкільної освіти 0     

Заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

0     

Інше (зокрема, інноваційна 

діяльність та дослідно-

експериментальна робота) 

0     

Усього 15 13 2 0 0 
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Таблиця І.3.3. 

Експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора 

філософії) та доктора наук 

 

Напрям 

 

Усього 

 

у т.ч. дисертацій на здобуття 

наукових ступенів: 

кандидата наук 

(доктора 

філософії) 

доктора наук 

осіб* од.** осіб* од.** осіб* од.** 

Попередня експертиза дисертацій 

(у межах спеціалізованої вченої ради) 
2 4 2 4   

Відгуки на дисертації (опонування) 3 4 1 2 2 2 

Відгуки на автореферати дисертацій 3 9 3 8 1 1 
 

 

Відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки 

України та Національної академії педагогічних наук України на 2017–2020 роки 

Інститутом у 2021 році виконано такі заходи: 

 

Номер 

пункту 

Програми 

та зміст 

діяльності 

Виконавці від 

МОН України 

та НАПН 

України 

Заплановані результати 

діяльності на весь період 

виконання програми 

Результати діяльності у 2021 р. 

12 Директорат 

шкільної освіти 

Інститут 

педагогіки, 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Розроблення типової 

освітньої програми для 

профільної середньої 

освіти (зокрема для 

наукових ліцеїв) 

Підготовлено проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти наукового 

спрямування: Проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти наукового 

спрямування / Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/726216/ 

 

ISBN 978-617-7734-30-6 

34 ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту оcвіти», 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Всеукраїнський конкурс-

рейтинг закладів загальної 

середньої освіти «Школа – 

джерело талантів» 

У 2021 році проведено 

Всеукраїнський конкурс-рейтинг 

закладів загальної середньої освіти 

«Школа – джерело талантів». 

Загальна кількість заявлених 

учасників конкурсу – 234. 

https://lib.iitta.gov.ua/726216/


 

177 

35 ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту освіти», 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України», 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Всеукраїнський конкурс 

«Творчий вчитель – 

обдарований учень» 

У 2021 році проведено 

Всеукраїнський конкурс «Творчий 

вчитель – обдарований учень». 

Для участі у конкурсі було подано 

1072 заявки. 

 

 

36 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Формування готовності 

команди обдарованих учнів 

України для участі у 

Міжнародній конференції 

молодих учених «ICYS» 

Здійснено відбір та підготовку 

команди обдарованих учнів 

України для участі у Міжнародній 

конференції молодих учених 

«ICYS». Відповідно 11 учнів-

членів МАН представили Україну 

на XХVІІІ міжнародній 

конференції юних дослідників 

ICYS-2021 онлайн, м. Белград 

(Сербія). Учні вибороли високі 

нагороди, серед яких: 1 золота 

медаль, 3 срібні медалі, 4 бронзові 

медалі, один спеціальний приз. 

61 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Семінари, посібники Створено практичний посібник 

Збірник інноваційних практик 

наукової освіти учнів Малої 

академії наук України» / О. А. 

Ковальова, М. М. Міленіна, Г. В. 

Кузьменко, С. М. Бабійчук, О. В. 

Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. 

Казакова. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 122 с. 

ISBN 978-617-7734-35-1  

85 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Методичні рекомендації Розгорнуто OJS платформу на 

сервері Інституту, проведено 

тестування функціоналу 

електронного журналу відкритого 

доступу, триває робота над 

створенням моделі, структури та 

процедури вибору редакторів і 

рецензентів. Розроблено та 

погоджено план реалізації 

проєкту. 
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101 Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Наукове та методичне 

забезпечення діагностики 

когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею 

Обґрунтовано інструментарій 

діагностики чинників 

самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів ліцею.  

Сформовано та комп’ютеризовано 

базу методів діагностики чинників 

самовизначення щодо майбутньої 

професії учнів ліцею з різними 

видами обдарованості : 

https://tests.iod.gov.ua. 

Підготовано рукопис методичного 

посібника Теоретико-методичні 

засади діагностики когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів 

ліцею : методичний посібник / 

Н. А. Бєльська, Ю. М. Ковальчук, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська, 

М. А. Садова. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 144 с.  

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/72895

6  

 

ISBN 978-617-7734-24-5 

102.  Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

Науково-методичне 

забезпечення діагностики 

чинників інтелектуальної 

обдарованості учнів 

Обґрунтовано інструментарій 

діагностики чинників розвитку 

обдарованості. 

 

У 2021 році Інститутом було проведено 15 масових науково-практичних 

заходів за Планом роботи НАПН України, в тому числі:  

• всеукраїнських та міжнародних конференцій – 5;  

• науково-практичних семінарів – 6;  

• круглих столів – 1; 

• всеукраїнських конкурсів – 3. 

У 2018 році Інститут отримав ліцензію 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. № 53-л, у 2021 році 

ліцензію переоформлено – наказ МОН України від 27 вересня 2021 р. № 189-л) 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
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у галузі 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки, 

спеціалізація – Освіта та розвиток обдарованої особистості, ліцензійний обсяг – 

7 осіб.  

Інститут обдарованої дитини НАПН України у 2021 році проходив 

процедуру акредитації освітньої програми «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості». Для проходження акредитації було вчасно подано повідомлення 

про наміри проходження акредитації, заяву на проходження акредитації з усіма 

необхідними документами, проведено онлайн-зустрічі з членами експертної 

комісії та надано необхідну інформацію на запити членів експертної групи.  

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 14 грудня 2021 

року ухвалило рішення акредитувати освітню програму умовно (відкладено) 

(протокол № 19 (3)). У зв’язку з цим Інституту необхідно повторно проходити 

акредитацію ОНП у 2022–2023 навчальному році.  

Загальна чисельність аспірантів (станом на кінець 2021 року) становить 

8 осіб, із них: за державним замовленням – 4 особи (з відривом від виробництва 

– 4), за кошти фізичних і юридичних осіб – 4 особи (з відривом від виробництва 

– 2, без відриву від виробництва – 2). 

Кількість наданих співробітниками установи інтерв’ю засобам масової 

інформації (телебачення, радіо, центральні та регіональні друковані ЗМІ, 

Інтернет-видання) – 1. 

Кількість надрукованих статей у засобах масової інформації – 15. 

Упродовж звітного періоду співробітники Інституту продовжили роботу 

щодо вивчення, узагальнення та поширення зарубіжного досвіду з 

популяризації науки та науково-методичного забезпечення наукової освіти. 

Налагоджено співпрацю з Інститутом інженерії довкілля та біотехнології 

Опольського університету (Польща). 15 грудня 2021 року в онлайн-форматі 

спільними зусиллями було проведено польсько-український науково-дослідний 

семінар «Освітні задачі та дослідження – міждисциплінарний контекст». 

Семінар орієнтований на студентів, докторантів, молодих учених, науково-

педагогічних працівників.  
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Відповідно до плану заходів, Інститутом було проведено дві міжнародні 

конференції: ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Обдаровані діти – скарб нації» (Київ, 18–22 серпня 2021 р.) та Міжнародна 

науково-практична онлайн-конференція «Наукова освіта: традиція і сучасність» 

(Київ, 28 жовтня 2021 р.). Двоє співробітників є членами редколегій двох 

закордонних видань: науково-методичний періодичний журнал 

«Азербайджанська школа»; науково-методичний журнал «Соціальна 

педагогіка» (Польща).  

У 2021 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. 30 березня 2021 року було проведено онлайн-семінар «Сучасні 

виклики для міжнародних великомасштабних досліджень» (м. Київ, Україна), 

організований ALLEA спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН 

України. 

Станом на 01 січня 2022 року за загальним фондом (програма 6551030) 

дебіторська заборгованість за видатками становить 9930,00 грн (попередня 

оплата періодичних видань – Е-журнал Головбух Бюджет (спецвипуск до 

журналу Головбух Бюджет, послуги доступу до «Електронного кабінету 

періодичних видань видавничого будинку "ФАКТОР"» – Податки та 

бухгалтерський облік на 2022 рік), буде погашена в січні 2022 р.; кредиторська 

заборгованість відсутня. 

Станом на 01 січня 2022 року за спеціальним фондом (програма 6551030): 

дебіторська заборгованість за доходами становить 4240,00 грн (поточна 

дебіторська заборгованість за послуги з оренди приміщення, буде погашена в 

січні 2022 р.); кредиторська заборгованість за доходами становить 455,67 грн 

(кредиторська заборгованість за доходами в результаті авансованого платежу за 

послуги з оренди приміщення, буде погашена в січні 2022 р.). 

Стан приміщень – придатний до експлуатації. 

Оснащеність технікою – 1 комп’ютер на кожного співробітника. 
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Умови роботи для науковців відповідають встановленим законодавством 

вимогам.  

 

Виклики та ризики у діяльності установи. 

Зовнішні загрози 

Невідповідність бюджетного фінансування наукової сфери з нормами Закону 

України «Про наукову та науково-технічну діяльність». 

Зменшення бюджетного фінансування для здійснення фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень. 

Внутрішні загрози 

Недостатнє використання можливостей грантової наукової діяльності як 

альтернативного джерела фінансування.  

 

Актуальні завдання на найближчу перспективу:  

− успішне проходження акредитації освітньо-наукової програми у 

2022 році;  

− збільшення кількості публікацій у наукових виданнях, внесених до 

міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.);  

− започаткування освітньої діяльності щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і психологів закладів загальної середньої і 

позашкільної освіти; 

− організація та проведення лекцій, тренінгів, майстер-класів, інших 

науково-практичних заходів, спрямованих на формування готовності 

педагогічних працівників працювати з обдарованими учнями, зокрема, щодо 

реалізації науково-дослідницького підходу;  

− розширення міжнародного наукового партнерства з науковими 

установами інших країн щодо обміну досвідом з проблем обдарованості, 

наукової освіти, проходження стажування науковців Інституту; 

− підвищення професійної компетентності вчених та аспірантів 

шляхом проведення методологічних семінарів, на яких обговорюються 

актуальні наукові проблеми, результати виконаних наукових досліджень; 
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− організація стажування, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

наукових співробітників; 

− представлення результатів наукової, дослідно-експериментальної 

діяльності Інституту у засобах масової інформації; 

− залучення грантового фінансування. 
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XVI. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

 

Збірники наукових праць 

1. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових 

праць. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – Вип. 1 (26). – 

134 с. 

2. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових 

праць. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – Вип. 2 (27). – 

144 с. 

 

Матеріали конференцій 

1. Обдаровані діти – скарб нації : матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної онлайн-конференції (Київ, 18–22 серпня 2021 р.). – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 574 с. 

2. Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти 

: матеріали методологічного семінару (Київ, 18–20 листопада 2021 р.). – Київ : 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 620 с. 

3. Інноваційні практики наукової освіти : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Київ, 8–11 грудня 2021 р.). – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 570 с. 

4. Наукова освіта: традиція і сучасність : матеріали Міжнародної 

науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 28 жовтня 2021 р.). – Київ : 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 238 с. 

5. Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої особистості : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково практичної 

онлайн конференції (Київ, 03 червня 2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 192 с. 

6. Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності 

українського суспільства : матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-
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практичної онлайн конференції (Київ, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). – Київ : 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 358 с. 

 

Щоквартальний науково-методичний журнал 

1. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-

методичний журнал / В. В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. – 2021. – № 1 (80), I квартал. – 110 с. 

2. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-

методичний журнал / В. В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. – 2021. – № 2 (81), II квартал. – 110 с. 

3. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-

методичний журнал / В. В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. – 2021. – № 3 (82), IІI квартал. – 110 с. 

4. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-

методичний журнал / В. В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. – 2021. – № 4 (83), IV квартал. – 110 с. 

 

ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

 

Методичні посібники 

 

1. Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних 

чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : 

методичний посібник / Н. А. Бєльська, Ю. М. Ковальчук, М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська, М. А. Садова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 144 с.  

2. Психологічні та соціальні чинники адаптації обдарованої особистості 

в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти 

: методичний посібник / К. А. Андросович, Г. В. Ільїна, Л. І. Ткаченко, 

І. О. Якимова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 138 с. 

3. Дидактичні засади креативного розвитку інтелектуально обдарованих 

учнів ліцеїв : методичний посібник / І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. М. Мадзігон, 
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В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, О. С. Шуленок, Л. А. Яременко. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 282 с. 

4. Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії 

наук України : практичний посібник. / О. А. Ковальова, М. М. Міленіна, 

Г. В. Кузьменко, С. М. Бабійчук, О. В. Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. Казакова; за 

заг. ред. О. А. Ковальової. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 

2021. – 122 с. 

 

Методичні рекомендації 

 

Розроблення та реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти наукового 

спрямування : методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, Л. В. Горбань. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 68 с.  

Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в закладах 

освіти для інтелектуально обдарованих учнів : методичні рекомендації / 

І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. М. Мадзігон, В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, О. С. 

Шуленок, Л. А. Яременко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 

2021. – 70 с. 
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ДОДАТКИ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ  

(у таблицях) 
Таблиця І.1.1. 
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Предметна (галузева) експертна комісія з 

математики МОН України 

 

Наказ МОН  України 

від 22.01.2021 р. № 95 

«Про утворення 

предметних (галузевих) 

експертних комісій і 

експертних груп» 

 

Камишин В. В., 

0000-0002-8832-9470, 

сумісник 

Член спеціалізованої вченої ради 

Інституту вищої освіти НАПН України 

 

Член спеціалізованої вченої ради ДНВЗ 

«Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

 

https://orcid.org/0000-0001-9728-4756
https://orcid.org/0000-0002-0161-4026
https://orcid.org/0000-0002-0161-4026
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
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Таблиця І.1.2. 

Членство вчених установи / закладу у редакційних колегіях наукових періодичних 

видань 

 
Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових  
фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

Андросович К. А., 
0000-0002-4121-270X, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 
Інститут обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Сліпухіна І. А.,  
0000-0002-9253-8021, 
сумісник 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 
Інститут обдарованої дитини НАПН України. 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мадзігон В. М.,  
0000-0003-0692-2500, 

Щоквартальний науково-методичний журнал 
«Освіта та розвиток обдарованої особистості», 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Тименко В. П., 

0000-0002-5039-2511 

 

Членство у Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень у галузі 

педагогічних і психологічних наук в 

Україні: секція за спеціальностями: 011 – 

науки про освіту, 015 – професійна освіта 

(за спеціалізаціями). 

 

 

Членство в комісії з питань дослідно-

експериментальної роботи у навчальних 

процесах дошкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів Науково-методичної 

ради з питань освіти МОН України. 

 

 

Голова спеціалізованої вченої ради К 

26.897.01 (теорія та методика навчання 

технологій) в Київській державній 

академії декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла 

Бойчука. 

 

 

Членство у спеціалізованій вченій раді Д 

26.053.19 Національного педагогічного 

університету імені Михайла Драгоманова 

(13.00.02 – теорія та методика навчання 

(технічні дисципліни); 13.00.04 – теорія 

та методика професійної освіти 

 

 

Керівництво робочою групою освітньо-

наукової програми здобувачів третього 

рівня вищої освіти (докторів філософії) зі 

спеціальності 015 – професійна освіта 

(спеціалізація «Теорія і методика 

професійної освіти») у Київській 

державній академії декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені 

Михайла Бойчука. 
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

основне місце роботи Інститут обдарованої дитини НАПН України 

Андросович К. А., 

0000-0002-4121-270X, 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Гальченко М. С.,  

0000-0002-8151-530X, 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Мадзігон В. М.,  

0000-0003-0692-2500, 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Сліпухіна І. А.,  
0000-0002-9253-8021, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: 

ідеї, реалії, перспективи», Інститут обдарованої 

дитини  НАПН України 

ISSN Print 

2413-4139 

Україна 

Садова М. А., 

0000-0002-4297-7317, 

сумісник 

Вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Серія 

«Психологія» 

ISSN Print 

2414-0023  

Україна 

Садова М. А., 

0000-0002-4297-7317, 

сумісник 

Збірник наукових праць «Вчені записки 

Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського». 

ISSN Print 

2311-4509 

Україна 

Міленіна М. М., 
0000-0002-7320-3453, 
основне місце роботи 
 

Мистецька освіта: методологія, теорія, практика: 

зб. наук. пр.; Київська держ. акад. декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. 

Київ : Видавничий центр КДАДПМД ім. М. 

Бойчука 

ISSN  

2226-4051 

Україна 

Кочарян А. Б., 
https://orcid.org/0000-
0003-3854-4532 
основне місце роботи  

Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» 

 

2663-6085 

(Print) 

2663-6093 

(Online) 

Україна 

Дубініна О. В., 
 0000-0002-5405-8502, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Вісник післядипломної 

освіти» Серія «Педагогічні науки» 

ISSN 2218-

7650 

 

Україна 

Рева О. М.,  
0000-0002-5954-290X, 

сумісник 

Науковий журнал «Наука, технології, інновації» 
ISSN  

2520-6524 

Україна 

Камишин В. В.,  

0000-0002-8832-9470, 

сумісник 

Науковий журнал «Наука, технології, інновації» 
ISSN  

2520-6524 

Україна 

Мадзігон В. М.,  

0000-0003-0692-2500, 

основне місце роботи 

Журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» ISSN  

2309-7744 

 

Україна 

Сліпухіна І. А., 

0000-0002-9253-8021 

сумісник  

 

Науково-методичний журнал «Рідна школа» 

 ISSN  

0131-6788 

Україна 

Ільїн В. В., 

0000-0003-0503-8545 
 

«Філософські проблеми гуманітарних наук» 

(Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка) 

ISSN  

Print: 2414-

5823 

Online: 

2522-1949 

Україна 

3. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

 

Бурлаєнко Т. І., 
0000-0001-5734-4611 

сумісник 

Social Pedagogy / Pedagogika Społeczna. Kwartalnik 

ISSN: 1642-672X Wydawnictwo: PEDAGOGIUM 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

ISSN  

1642-672X 

 

Польща  

https://orcid.org/0000-0002-8151-530X
http://pedagogikaspoleczna.com/
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

 Patronat: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu 

Nauk Pedagogicznych PAN 

URL: http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-

spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/ 

 

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними партнерами 

 

Тименко В. П., 

0000-0002-5039-2511 
 

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», 

№ 4 (Травень; 2021) : за матеріалами І 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Globalization of scientific knowledge: 

international cooperation and integration of sciences», 

що проводилася 7 травня 2021 року ГО 

«Європейська наукова платформа» (Вінниця, 

Україна) та TOB «International Centre Corporative 

Management» (Відень, Австрія). 

(https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-

science/issue/view/07.05.2021/529 ) 

 

 

 

5. Інші видання 

 

Тименко В. П., 

0000-0002-5039-2511 

 

Науковий журнал «Мистецька освіта: 

методологія, теорія, практика» 

ISBN  

978-966-

358-081-4 

Україна 

Бурлаєнко Т. І., 
0000-0001-5734-4611 

сумісник  

 

Електронне науково-практичне видання 

«Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та 

управління» 

 

ISSN  

2522-1280 

 

Україна 

 

Таблиця І.2.2. 

Рецензування рукописів видавничої продукції (друкованих та електронних видань) для 

рекомендації їх до публікації (друку)  

 

Назва структурного підрозділу 
Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами продукції: 

наукова 
виробничо-

практична 
навчальна довідкова 

Відділ філософсько-

методологічних проблем 

інноваційного розвитку людини 

3 2  1  

Відділ діагностики обдарованості 3   3  

Відділ проектування розвитку 

обдарованості 
     

Відділ інноваційних технологій в 

освіті обдарованих 
     

Відділ інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості 
     

Відділ підтримки обдарованості 3  2 1  

Усього 9 2 2 5  

 

http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=18
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=18
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=20
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=20
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=38
http://iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=38
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Таблиця І.2.3. 

Рецензування рукописів статей для наукових періодичних видань 

 
Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

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., 
0000-0002-4121-270X, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Малиношевська А. В., 
0000-0003-0472-1940, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мельник М. Ю.,  
0000-0001-6581-5129, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Аніщенко Н. В.,  
0000-0002-1671-2139, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Поліхун Н. І., 
 0000-0002-0176-0752, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Постова К. Г.,  
0000-0001-9728-4756, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Мадзігон В. М.,  
0000-0003-0692-2500, 
основне місце роботи 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Киричук В. О.,  
0000-0002-8698-1596, 
сумісник 

Щоквартальний науково-методичний 

журнал «Освіта та розвиток обдарованої 

особистості», Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

ISSN Print 
2309-3935 

Україна 

Андросович К. А., 
0000-0002-4121-270X, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Малиношевська А. В., 
0000-0003-0472-1940, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Ліпін М. В.,  
0000-0003-0940-088X, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Мельник М. Ю.,  
0000-0001-6581-5129, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Аніщенко Н.В.,  Збірник наукових праць «Педагогічні ISSN Print Україна 
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Прізвище, ініціали 
вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи / 
сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

0000-0002-1671-2139, 
основне місце роботи 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

2413-4139 

Поліхун Н. І.,  
0000-0002-0176-0752, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Постова К. Г.,  
0000-0001-9728-4756, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 

обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Камишин В. В.,  
0000-0002-8832-9470, 
сумісник 

Збірник наукових праць «Педагогічні 
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 
обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

Мадзігон В. М.,  
0000-0003-0692-2500, 
основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Педагогічні 
інновації: ідеї, реалії, перспективи», Інститут 
обдарованої дитини НАПН України 

ISSN Print 
2413-4139 

Україна 

 

 

Таблиця І.3.1. 

Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів  

 

№ 

з/п 
Вид і назва проекту документа  

Куди подано  

(НАПН України, 

МОН України тощо) 

41.  Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти 
НАПН України 

42.  Експертний висновок на модельну навчальну програму 

«Підприємництво і фінансова грамотність» для здобувачів 

освіти 8–9 класів закладів загальної середньої освіти (авт. 

Хіжиньска Я.) 

 

МОН України 

43.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до Положення про державні іменні стипендії найкращим 

молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та 

вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної 

Сотні» 

НАПН України 

44.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження 

Положення про Національну електронну науково-

інформаційну систему» 

НАПН України 

45.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування 

Національним фондом досліджень проектів з виконання 

наукових досліджень і розробок» 

НАПН України 

46.  Проект положення про порядок фінансування наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок, що виконуються за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету в Національній академії 

педагогічних наук України 

НАПН України 

47.  Проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток 

інноваційної діяльності»  
НАПН України 

48.  Проєкт змін до наказу МОН України «Про затвердження НАПН України 
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№ 

з/п 
Вид і назва проекту документа  

Куди подано  

(НАПН України, 

МОН України тощо) 

Порядку проходження атестації для визнання здобутих 

кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в 

системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій 

території України після 20 лютого 2014 року» від 19 травня 

2016 р. № 537 

49.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 

1994 р. № 560 та від 23 серпня 1994 р. 582» 

НАПН України 

50.  Проєкт Закону України «Про освіту дорослих» НАПН України 

51.  Проєкт наказу МОН України «Про внесення змін до порядку 

проведення експертизи на рівнях фахової передвищої освіти» 
НАПН України 

52.  Проєкт наказу МОН України «Про затвердження 

уніфікованих форм актів, що складаються за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих 

документів» 

НАПН України 

53.  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо 

визначення процедури реалізації права на академічну 

мобільність 

НАПН України 

54.  Проєкт Стратегії маркетингу послуг з вищої освіти на 

міжнародному освітньому ринку на період до 2025 року 
НАПН України 

55.  План заходів НАПН України на 2021–2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–

2027 роки 

НАПН України 

56.  Проєкт Положення про порядок надання підтримки із Фонду 

Президента України з підтримки освіти, науки та спорту 
НАПН України 

57.  Законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» щодо встановлення відповідальності за передачу 

академічних творів із порушення принципів академічної 

доброчесності 

НАПН України 

58.  Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про освіту» щодо вдосконалення науково-методичного 

забезпечення освіти та якості навчальної літератури 

НАПН України 

59.  Положення про конкурс НАПН України на кращі наукові 

роботи 
НАПН України 

60.  
Проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора 

наук 
НАПН України 
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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  

Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами: 

навчальна 

література 

(гриф) 

навчально-

методична 

література 

(схвалено до 

використання) 

засоби 

навчання 

(свідоцтво) 

навчальне 

обладнання 

(свідоцтво) 

Заклади дошкільної освіти 0     

Заклади загальної середньої 

освіти (для початкової школи) 

1 1    

Заклади загальної середньої 

освіти (для основної і старшої 

школи) 

14 12 2   

Заклади загальної середньої 

освіти (для дітей з особливим 

освітніми потребами) 

0     

Заклади позашкільної освіти 0     

Заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

0     

Інше (зокрема, інноваційна 

діяльність та дослідно-

експериментальна робота) 

0     

Усього 15 13 2 0 0 

 

 

Таблиця І.3.3. 

Експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора 

філософії) та доктора наук  

 

Напрям 

 

Усього 

 

у т.ч. дисертацій на здобуття 

наукових ступенів: 

кандидата наук 

(доктора 

філософії) 

доктора наук 

осіб* од.** осіб* од.** осіб* од.** 

Попередня експертиза дисертацій 

(у межах спеціалізованої вченої ради) 
2 4 2 4   

Відгуки на дисертації (опонування) 3 4 1 2 2 2 

Відгуки на автореферати дисертацій 3 9 3 8 1 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 у тому числі працівники: 
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за основним 

місцем роботи 
сумісники 

Загальна кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників на кінець звітного року, осіб 

63 31 32 

з них мають профілі в Google Scholar, осіб 51 24 27 

з них представлені у системі «Бібліометрика 

української науки», осіб 

36 16 10 

з них мають ORCID iD, осіб 51 24 27 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які 

мають профілі в Google Scholar, відсотків 

81 77 84 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які 

представлені у системі «Бібліометрика української науки», 

відсотків 

59 52 31 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які 

мають ORCID iD, відсотків 

81 77 84 

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, 

індекс Гірша яких 1–10 (згідно з наявними у Google 

Scholar бібліометричними портретами), осіб 

41 28 13 

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, 

індекс Гірша яких у межах 11–19 (згідно з наявними у 

Google Scholar бібліометричними портретами), осіб 

4 2 2 

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, 

індекс Гірша яких ≥ 20 (згідно з наявними у Google 

Scholar бібліометричними портретами), осіб 

0 0 0 
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Таблиця I.5. 

Інформація про представлення установи, закладу в Електронній бібліотеці НАПН 

України  

(на кінець звітного року) 
 

Назва структурного підрозділу 

Кількість ресурсів Кількість завантажень 

усього 
у т.ч. додано у 

звітному році 
усього 

у т.ч. у 

звітному році 

Структурні підрозділи (на кінець звітного року) 

Відділ підтримки обдарованості 29 3 7158 2696 

Відділ діагностики обдарованості 76 2 30280 6366 

Відділ проектування розвитку 

обдарованості 
63 3 37213 6749 

Відділ філософсько-методологічних 

проблем інноваційного розвитку 

людини 

21 1 7154 1427 

Відділ інноваційних технологій в 

освіті обдарованих 
36 1 7945 3041 

Відділ інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості 
18 1 5270 1399 

Науково-організаційний відділ 5 0 1341 316 

Структурні підрозділи, які припинили діяльність до початку звітного року 

Відділ формування та розвитку 

інформаційних мережевих ресурсів 
4 х 2248 738 

Відділ моніторингу обдарованості 

дітей та молоді 
41 х 23289 6219 

Загальноінститутські ресурси 16 х 1475 498 

Усього 309 11 123373 29449 
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Таблиця ІІ.1. 

 

Виконання наукових досліджень у 2021 році (одиниць) 

 
 

Назви структурних підрозділів  

Усього 

досліджувалося  

тем за державною та 

галузевою 

тематикою  

у тому числі 

розпочато у 

звітному році  

завершено у 

звітному році 

Фундаментальні дослідження 

Відділ філософсько-

методологічних проблем 

інноваційного розвитку людини  

1 1 0 

Усього 1 0 1 

Прикладні дослідження 

Відділ проектування розвитку 

обдарованості 

 

1 0 0 

Відділ діагностики 

обдарованості 

 

1 0 1 

Відділ підтримки обдарованості 

 

1 0 1 

Відділ інноваційних технологій 

в освіті обдарованих 

 

1 0 1 

Відділ інтелектуального 

розвитку обдарованої 

особистості 

 

1 0 1 

Усього 5 0 4 
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Таблиця ІІ.4.1 

 

Продукція, підготовлена/опублікована за завершеними у 2021 році прикладними дослідженнями 

(частина 1) 

 

Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

Напрям 4: 

Педагогіка і 

психологія 

освітнього 

процесу 

Теоретико-

методичні 

засади 

діагностики 

когнітивних та 

особистісних 

чинників 

самовизначення 

щодо 

майбутньої 

професії 

обдарованих 

учнів ліцею  

(0119U100196) 

 

Мельник М. Ю., 

канд. пед. наук 
Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-

практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Методичні 

рекомендації 

«Діагностика 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів 

ліцею» (2,0 авт. арк.) 

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.  
ISBN 978-617-7734-

28-3 

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.  
https://lib.iitta.gov.ua/723037/ 

ISBN 978-617-7734-28-3 

 

Методичні 

рекомендації 

«Діагностика 

креативності в 

профорієнтаційній 

роботі» (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, 

 

https://lib.iitta.gov.ua/723037/
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Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

2021. – 72 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/726784/ 

 

ISBN 978-617-7734-31-3 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2709 

Методичний посібник 

«Теоретико-методичні 

засади діагностики 

когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів 

ліцею» (7,0 авт. арк.)  

 Теоретико-методичні засади 

діагностики когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею : 

методичний посібник / 

Н. А. Бєльська, 

Ю. М. Ковальчук, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська, 

М. А. Садова. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 144 с.  

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

28956 (на розгляді)  

 

ISBN 978-617-7734-24-5 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2707 

 

https://lib.iitta.gov.ua/726784/
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2709
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2709
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2707
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2707
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Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

 

   Усього (одиниць): 3 Усього (одиниць): 1 Усього (одиниць): 3 Усього (одиниць): 0 

       

Напрям 4: 

Педагогіка і 

психологія 

освітнього 

процесу 

Теоретико-

методичні 

засади інте-

грації фор-

мальної і не-

формальної 

освіти 

обдарованих 

учнів на основі 

освітніх про-

грам спеціа-

лізованої освіти 

наукового спря-

мування  

 

(0119U100198) 

 

Поліхун Н.І. 

канд. пед. наук, 

с.н.с. 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-

практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Методичні 

рекомендації 

«Упровадження STEM-

освіти в умовах 

інтеграції формальної і 

неформальної освіти 

обдарованих учнів» – 

3,0 авт. арк. 

 

Упровадження 

STEM-освіти 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.  

 

ISBN 978-617-7734-

14-6 

Упровадження STEM-освіти 

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. 

https://lib.iitta.gov.ua/718661/ 

 

ISBN 978-617-7734-14-6 

 

Методичні 

рекомендації 

 Розроблення та реалізація 

освітніх програм 

 

https://lib.iitta.gov.ua/718661/
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Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

«Розроблення та 

реалізація освітніх 

програм 

спеціалізованої освіти 

наукового 

спрямування» – 3,0 авт. 

арк. 

 

спеціалізованої освіти 

наукового спрямування : 

методичні рекомендації / 

Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 68 с.  

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

29020 (на розгляді)  

 

ISBN 978-617-7734-30-6 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2704 

 

Навчальна продукція5 Навчальна 

продукція5 

Навчальна продукція5 Навчальна продукція5 

Проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти 

наукового спрямування 

– 2,0 авт. арк. 

 

 Проєкт освітньої програми 

для закладів спеціалізованої 

освіти наукового 

спрямування / Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/726216/ 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2704
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2704
https://lib.iitta.gov.ua/726216/
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Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

 

ISBN 978-617-7734-30-6 

Робочий зошит 

«Основи наукових 

досліджень» – 2,0 авт. 

арк. 

 

 Основи наукових досліджень 

: робочий зошит / 

Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, 

Г. В. Онопченко, 

О. В. Онопченко. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 72 с.  

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

28919 (на розгляді)  

 

ISBN 978-617-7734-35-1 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2706 

 

Навчальний посібник 

«Стратегії 

дослідницького 

пошуку» – 6,0 авт. арк. 

 

 Стратегії дослідницького 

пошуку : навчальний 

посібник / Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань; за заг. ред. 

М. С. Гальченка. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 144 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

28913 (на розгляді) 

 

ISBN 978-617-7734-19-1 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728919
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728919
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2706
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2706
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728913
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728913
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Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2705 

   Усього (одиниць): 5 Усього (одиниць): 1 Усього (одиниць): 5 Усього (одиниць): 0 

       

Напрям 19: 

Соціальна 

педагогіка 

та соціальна 

робота 

Науково-

методичне 

забезпечення 

соціально-

психологічної 

адаптації 

обдарованих 

учнів в умовах 

інформаційно-

освітнього 

середовища 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

 

(0119U100175) 

 

Андросович К. 

А., канд. психол. 

наук 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-

практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Методичний посібник 

«Соціальна адаптація 

обдарованої 

особистості: від 

дитинства до юності» – 

6,0 авт. арк.  

 

 Соціальна адаптація 

обдарованої особистості: від 

дитинства до юності : 

методичний посібник / 

К. А. Андросович, Л. І. 

Ткаченко, Г. В. Ільїна, І. О. 

Якимова, В. М. Шульга. – 

Київ : Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 106 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

28920 (на розгляді) 

 

ISBN 978-617-7734-32-0 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2701 

 

Методичні 

рекомендації «Техно-

логії психолого-

 Технології психолого-

педагогічного забезпечення 

адаптованості обдарованої 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2705
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2705
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728920
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728920
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2701
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2701
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Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

педагогічного 

забезпечення 

адаптованості 

обдарованої осо-

бистості до нових умов 

навчання» – 2,0 авт. 

арк.  

 

особистості до нових умов 

навчання: методичні 

рекомендації / К. А. 

Андросович, Л. І. Ткаченко. 

– Київ : Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 48 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

28948 (на розгляді) 

 

ISBN 978-617-7734-18-4 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2702 

Методичний посібник 

«Психологічні та со-

ціальні чинники 

адаптації обдарованої 

особистості в умовах 

інформаційно-

освітнього середовища 

закладів загальної 

середньої освіти» – 6,0 

авт. арк.  

 

 Психологічні та соціальні 

чинники адаптації 

обдарованої особистості в 

умовах інформаційно-

освітнього середовища 

закладів загальної середньої 

освіти: методичний посібник 

/ К. А. Андросович, Г. В. 

Ільїна, Л. І. Ткаченко, І. О. 

Якимова. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 138 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

29017 (на розгляді) 
 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728948
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728948
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2702
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2702
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729017
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729017
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Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

ISBN 978-617-7734-31-3 
 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2703 

   Усього (одиниць): 3 Усього (одиниць): 0 Усього (одиниць): 3 Усього (одиниць): 0 

       

Напрям 4: 

Педагогіка і 

психологія 

освітнього 

процесу 

Дидактичні 

засади 

навчання 

інтелектуально 

обдарованих 

учнів ліцею 

(0119U100197) 

 

Волощук І. С. 

доктор пед. наук 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-

практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Методичний посібник 

«Дидактичні засади 

креативного розвитку 

інтелектуально 

обдарованих учнів 

ліцеїв» – 20,0 авт. арк.; 

 

 Дидактичні засади 

креативного розвитку 

інтелектуально обдарованих 

учнів ліцеїв : методичний 

посібник / І. С. Волощук, В. 

О. Киричук, В. М. Мадзігон, 

В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, 

О. С. Шуленок, 

Л. А. Яременко. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 282 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

28954 (на розгляді) 
 

ISBN 978-617-7734-02-3 
 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2710 

 

Методичні 

рекомендації 

 Дидактико-методичні засади 

організації навчального 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2703
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2703
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728954
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728954
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2710
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2710
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Напрям 

дослід-

ження 

Тема наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з адресою 

видання в Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

«Дидактико-методичні 

засади організації 

навчального процесу в 

закладах освіти для 

інтелектуально 

обдарованих учнів» – 

4,0 авт. арк. 

процесу в закладах освіти 

для інтелектуально 

обдарованих учнів : 

методичні рекомендації / 

І. С. Волощук, 

В. О. Киричук, 

В. М. Мадзігон, 

В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, 

О. С. Шуленок, 

Л. А. Яременко. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 70 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7

28951 (на розгляді) 

 

ISBN 978-617-7734-13-9 

 

http://biblos.iod.gov.ua/docvie

w.php?doc_id=2708 

   Усього (одиниць): 2 Усього (одиниць):0 Усього (одиниць): 2 Усього (одиниць): 0 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728951
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728951
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2708
http://biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2708
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Таблиця ІІ.4.2. 

Продукція, опублікована за завершеними у 2021 році прикладними дослідженнями 

(частина ІІ: статті) 

 

Тема 

наукового 

дослідженн

я,  

термін 

виконання 

Кількість статей (одиниці) 

усьо

го* 

у тому числі за видами видань: 
у тому числі за мовами 

статей: 

з них 

опубліков

аних 

вченими 

установи 

спільно з 

зарубіжни

ми 

авторами 

наукові періодичні видання 
матеріали 

конференцій  

(інших науково-

практичних 

заходів) 

у
к
р
аї

н
сь

к
а 

 

ан
гл

ій
сь

к
а 

н
ім

ец
ь
к
а 

ф
р
ан

ц
у
зь

к
а 

п
о
л
ь
сь

к
а 

р
о
сі

й
сь

к
а 

вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними 

партнерами 
зарубіжні 

усьо

го 

з них: 

усьо

го 

з них: 

усьо

го 

з них 

індексую

ться у 

Scopus і 

Web of 

Science 

Core 

Collectio

n 

внесе

ні до 

Перел

іку 

науко

вих 

фахов

их 

видан

ь 

Украї

ни 

індексую

ться у 

Scopus і 

Web of 

Science 

Core 

Collectio

n 

індексую

ться в 

інших 

науко-

метрични

х базах 

даних** 

(окрім 

статей, 

які 

врахован

о у графі 

5) 

індексую

ться у 

Scopus і 

Web of 

Science 

Core 

Collectio

n 

індексую

ться в 

інших 

науко-

метрични

х базах 

даних** 

(окрім 

статей, 

які 

врахован

о у графі 

8) 

1 
2 3 

4 
5 6 

7 
8 9 

10 
11 12 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
18 



 

226 

Теоретико-

методичні 

засади 

діагностик

и 

когнітивни

х та 

особистісн

их 

чинників 

самовизнач

ення щодо 

майбутньої 

професії 

обдаровани

х учнів 

ліцею  

№ 

0119U1001

96 

(2019-2021 

рр.) 

78 36 33   29 8 2   28   62 9       7 1 



 

227 

Теоретико-

методичні 

засади 

інтеграції 

формально

ї і 

неформаль

ної освіти 

обдаровани

х учнів на 

основі 

освітніх 

програм 

спеціалізов

аної освіти 

наукового 

спрямуван

ня  

№ 

0119U1001

98 

(2019-2021 

рр.) 

56 21 20 1 17       35 3 48 8         1 



 

228 

Науково-

методичне 

забезпечен

ня 

соціально-

психологіч

ної 

адаптації 

обдаровани

х учнів в 

умовах 

інформацій

но-

освітнього 

середовищ

а закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

№ 

0119U1001

75  

(2019-2021 

рр.) 

47 12 11 3 6 6 2 1 28   38 8       1 1 

Дидактичні 

засади 

навчання 

інтелектуа

льно 

обдаровани

х учнів 

ліцею 

№ 

0119U1001

44 29 29   22 4     11   33 8       3   
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97 

(2019-2021 

рр.) 

Усього* 
225 98 93 4 74 18 4 1 102 3 

18

1 

3

3 
      

1

1 
3 

                  

* 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. 

Продукція, опублікована за завершеними у 2021 році прикладними дослідженнями 

(частина ІІІ: тези доповідей) 

Тема наукового 

дослідження,  

термін виконання 

Кількість тез доповідей (одиниці) 

усього* 

у тому числі за видами науково-практичних заходів: у тому числі за мовами: 

всеукраїнські, 

усього 

міжнародні 

інші, 

усього 
українська  англійська німецька французька польська російська 

усього 

у т.ч. за місцем 

проведення: 

в Україні 
за 

кордоном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теоретико-методичні 

засади діагностики 

когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів 

ліцею  

№ 0119U100196 

(2019-2021 рр.) 

17 3 13 13  1 17     1 

Теоретико-методичні 

засади інтеграції 

формальної і 

неформальної освіти 

обдарованих учнів на 

основі освітніх програм 

спеціалізованої освіти 

наукового спрямування  

№ 0119U100198 

(2019-2021 рр.) 

25 8 16 16  1 24 1   1  
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Науково-методичне 

забезпечення 

соціально-

психологічної адаптації 

обдарованих учнів в 

умовах інформаційно-

освітнього середовища 

закладів загальної 

середньої освіти 

№ 0119U100175  

(2019-2021 рр.) 

32 6 22 19 3  30 3     

Дидактичні засади 

навчання 

інтелектуально 

обдарованих учнів 

ліцею 

№ 0119U100197 

(2019-2021 рр.) 

8 4 4 3 1  7     1 

Усього* 83 21 55 51 4 2 78 4   1 2 
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Таблиця ІІ.4.4. 
 

Наукові результати прикладних досліджень, завершених у 2020 році 

(частина 1, кількісні показники) 

 

Тема 

наукового дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи розв’язання 

визначених проблем 
Способи розв’язання 

визначених проблем 
Інше  

Теоретико-методичні засади 

діагностики когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею  

№ 0119U100196 

- - 3 - - - 2 

Теоретико-методичні засади 

інтеграції формальної і не-

формальної освіти 

обдарованих учнів на основі 

освітніх програм спеціа-

лізованої освіти наукового 

спрямування  

№ 0119U100198 

- 1 2 - 2 2 - 

Науково-методичне 

забезпечення соціально-

психологічної адаптації 

обдарованих учнів в умовах 

інформаційно-освітнього 

середовища закладів 

загальної середньої освіти 

№ 0119U100175 

- 1 1 - - - - 

Дидактичні засади навчання 

інтелектуально обдарованих 

учнів ліцею 

- - 1 1 1 1 - 
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Тема 

наукового дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи розв’язання 

визначених проблем 
Способи розв’язання 

визначених проблем 
Інше  

№ 0119U100197 

 

 
Таблиця ІІ.4.5. 

 

Наукові результати прикладних досліджень, завершених у 2021 році 

(частина 2) 

 

 

Тема наукового дослідження 
Складники та 

рівні освіти* 
Наукові результати 

Науково-методичне 

забезпечення соціально-

психологічної адаптації 

обдарованих учнів в умовах 

інформаційно-освітнього 

середовища закладів загальної 

середньої освіти 

№ 0119U100175 

Початкова освіта 

Базова середня 

освіта 

Програми 

1. Розроблено програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптованості 

обдарованих учнів ЗЗСО.  

Методики 

1. Методика тьюторського супроводу соціально-психологічної адаптації 

обдарованих учнів  

   

Теоретико-методичні засади 

інтеграції формальної і не-

формальної освіти 

обдарованих учнів на основі 

освітніх програм спеціа-

лізованої освіти наукового 

спрямування  

№ 0119U100198 

Спеціалізована 

освіта 

Позашкільна 

освіта 

 

Програми 

1. Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового 

спрямування. 

Методики 

1. Методичні рекомендації зі створення освітніх програми спеціалізованої освіти 

наукового спрямування 

2. Методичні рекомендації Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції 

формальної і неформальної освіти обдарованих учнів 
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Тема наукового дослідження 
Складники та 

рівні освіти* 
Наукові результати 

Методи розв’язання визначених проблем 

1. Методи розроблення освітньої програми дистанційного відбору та підготовки юних 

дослідників до участі в міжнародних конкурсах 

2. Метод розробки та реалізації STEАM-уроків у музеї світового мистецтва 

Способи розв’язання визначених проблем 

1. Способи дистанційного відбору та підготовки юних дослідників до міжнародних 

конкурсів  

  2.Способи партнерської взаємодії та реалізації STEАM-уроків у музеї світового 

мистецтва 

   

Дидактичні засади навчання 

інтелектуально обдарованих 

учнів ліцею 

№ 0119U100197 

Спеціалізована 

освіта 

 

Методики 

1. Розвиток пізнавального та креативного компонентів інтелекту як апарату розумної 

поведінки 

Технології 

1. Трансформування закладів освіти для обдарованих дітей у наукові ліцеї 

Методи розв’язання визначених проблем 

1. Методи обстеження окремих компонентів обдарованості як атрибуту розумної 

поведінки 

Способи розв’язання визначених проблем 

1. Способи використання окремих методів діагностики обдарованості як атрибуту 

розумної поведінки в умовах закладів освіти 

   

Теоретико-методичні засади 

діагностики когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею  

№ 0119U100196 

 

Методики 

1. Модифіковано та апробовано тести креативності Ф. Вільямса 

2. Розроблено, апробовано опитувальник «Шкільний термометр» 

3. Розроблено, апробовано профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси 

та здібності» 

Інше 

1. Розроблено модель діагностики когнітивних та особистісних чинників 
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Тема наукового дослідження 
Складники та 

рівні освіти* 
Наукові результати 

самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею 

2. Обґрунтовано інструментарій діагностики когнітивних та особистісних чинників 

самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею 

 
 

 

 

 

Таблиця IІ.5.1. 

Продукція, підготовлена/опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2021 році (одиниць) 

(частина 1) 
 

  

Офіційна 

продукція 
        Наукова продукція 

Виробничо-практична 

продукція 
Навчальна продукція Довідкова продукція 

У
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Підготовле

но 

продукцію 

          14       10 4 5 1 2 2                             

З них 

друковані 

та 

електронні 

видання 

          14       10 4 5 1 2 2                             

** Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" 
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Таблиця ІІ.5.2. 

Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2021 році 

(частина ІІ: статті) 

 

Тема 

наукового 

дослідження,  

термін 

виконання 

Кількість статей (одиниці) 

усьог

о 

у тому числі за видами видань: 
у тому числі за мовами 

статей: 

з них 

опублікован

их вченими 

установи 

спільно з 

зарубіжним

и авторами 

наукові періодичні видання 
матеріали 

конференцій  

(інших науково-

практичних 

заходів) 

у
к
р

аї
н

сь
к
а 

 

ан
гл

ій
сь

к
а
 

н
ім

ец
ь
к
а
 

ф
р

ан
ц

у
зь

к
а
 

п
о

л
ь
сь

к
а
 

р
о

сі
й

сь
к
а
 

вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними партнерами зарубіжні 

усьог

о 

з них: 

усьог

о 

з них: 

усьог

о 

з них 

індексують

ся у Scopus 

і Web of 

Science 

Core 

Collection 

внесені 

до 

Перелік

у 

наукови

х 

фахови

х 

видань 

Україн

и 

індексують

ся у Scopus 

і Web of 

Science 

Core 

Collection 

індексують

ся в інших 

науко-

метричних 

базах 

даних 

(окрім 

статей, 

які 

враховано у 

графі 5) 

індексують

ся у Scopus 

і Web of 

Science 

Core 

Collection 

індексують

ся в інших 

науко-

метричних 

базах 

даних** 

(окрім 

статей, 

які 

враховано у 

графі 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Теоретико-

методичні 

засади 

діагностики 

когнітивних 

та 

особистісних 

чинників 

самовизначен

ня щодо 

майбутньої 

професії 

обдарованих 

учнів ліцею  

№ 

0119U100196 

(2019-2021 

рр.) 

23 13 13   13 1     9   22 1           

Теоретико-

методичні 

засади 

інтеграції 

формальної і 

неформальної 

освіти 

обдарованих 

учнів на 

основі 

освітніх 

програм 

спеціалізован

ої освіти 

наукового 

спрямування  

№ 

0119U100198 

(2019-2021 

рр.) 

16 9 8 1 8       7   15 1           
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Науково-

методичне 

забезпечення 

соціально-

психологічно

ї адаптації 

обдарованих 

учнів в 

умовах 

інформаційно

-освітнього 

середовища 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

№ 

0119U100175  

(2019-2021 

рр.) 

12 4 4 2 2 2 1 1 6   10 1       1   

Дидактичні 

засади 

навчання 

інтелектуальн

о 

обдарованих 

учнів ліцею 

№ 

0119U100197 

(2019-2021 

рр.) 

10 6 6   6       4   10             



 

240 

Методичні 

засади 

інноваційних 

практик 

наукової 

освіти у 

регіональній 

мережі 

центру 

ЮНЕСКО 

«Мала 

академія наук 

України 

№ 

0120U100087 

(2020-2022 

рр.) 

13 9 9   9 3 2   1 1 9 4           

Теоретико-

методологічн

і засади 

використання 

філософських 

методів 

пізнання  

в освітньому 

процесі 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

№0121U1006

55 

(2021-2023 

рр.) 

14 6 5 1 5 4 3 1 4   8 6           

Усього* 88 47 45 4 43 10 6 2 30 1 74 13       1   
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Таблиця ІІ.5.3 

Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2021 році. 

(частина ІІІ: тези доповідей) 

 

Тема наукового дослідження,  

термін виконання 

Кількість тез доповідей (одиниці) 

усього* 

у тому числі за видами науково-практичних заходів: у тому числі за мовами: 

всеукраїнські, 

усього 

міжнародні 

інші, 

усього 

у
к
р

аї
н

сь
к
а 

 

ан
гл

ій
сь

к
а
 

н
ім

ец
ь
к
а
 

ф
р

ан
ц

у
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а
 

п
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ь
сь
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а
 

ін
ш

і 
(у

т
о

ч
н
и

т
и

 

я
к
і)

 

усього 

у т.ч. за місцем 

проведення: 

в 

Україні 

за 

кордоном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та 

особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею  

№ 0119U100196 

(2019–2021 рр.) 

3 1 2 2     3           

Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної 

освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм 

спеціалізованої освіти наукового спрямування  

№ 0119U100198 

(2019–2021 рр.) 

3 2 1 1     3           

Науково-методичне забезпечення соціально-психологічної адаптації 

обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища 

закладів загальної середньої освіти 

№ 0119U100175  

(2019–2021 рр.) 

11 4 4 3 1   11           

Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів 

ліцею 

№ 0119U100197 

(2019–2021 рр.) 

1 1         1           
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Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у 

регіональній мережі центру ЮНЕСКО «Мала академія наук 

України 

№ 0120U100087 

(2020–2022 рр.) 

8 7 1   1   8           

Теоретико-методологічні засади використання філософських 

методів пізнання  

в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти 

№0121U100655 

(2021–2023 рр.) 

12 7   5     12           
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Таблиця ІІ.6. 

 

Дані щодо найбільш вагомих результатів наукових досліджень у 2021 році 
 

№ 

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 

Очікуваний  

соціальний ефект 

Сфера  

впровадження 

Споживачі  

продукції 

1 Теоретико-методичні 

засади діагностики 

когнітивних та 

особистісних 

чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів 

ліцею  

(0119U100196) 

прикладне 

дослідження 

2019–2021 рр. 

Профільна 

середня освіта 

 

Представлено 
результати 
теоретико-
емпіричного 
вивчення проблеми 
самовизначення 
щодо майбутньої 
професії 
обдарованих учнів 
ліцею. Описано 
специфіку 
професійної 
орієнтації та 
кар’єрного 
консультування 
обдарованих учнів 
ліцею в сучасних 
умовах. Висвітлено 
результати 
експериментального 
дослідження 
самовизначення 
щодо майбутньої 
професії учнів ліцею 
з різними видами 
обдарованості. 
Представлено 
профорієнтаційно-

Теоретико-методичні 

засади діагностики 

когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів 

ліцею : методичний 

посібник / 

Н. А. Бєльська, 

Ю. М. Ковальчук, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська, 

М. А. Садова. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 144 с.  

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/ep

rint/728956 (на розгляді)  

 

Упровадження 

посібника сприяє 

створенню цілісної 

системи 

ідентифікації та 

супроводу 

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 

науково-

Заклади вищої 

освіти; 

заклади загальної 

середньої освіти; 

наукові 

бібліотеки; 

підвідомчі 

установи НАПН 

України 

Методичний 

посібник 

адресовано 

педагогам, 

психологам, 

працівникам 

освітніх 

закладів, які 

працюють з 

обдарованими 

дітьми й 

учнівською 

молоддю, а 

також 

науковим 

працівникам, 

аспірантам, 

викладачам 

психолого-

педагогічних 

дисциплін. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
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№ 

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 

Очікуваний  

соціальний ефект 

Сфера  

впровадження 

Споживачі  

продукції 

діагностичну тестову 
систему, що 
спрямована на 
дослідження 
мотиваційної 
структури та 
структури задатків і 
здібностей 
особистості. 

методичного 

забезпечення 

педагогічних 

працівників 

освітніх закладів, 

що працюють з 

обдарованими 

дітьми та молоддю.  

2 Теоретико-методичні 

засади інтеграції фор-

мальної і не-

формальної освіти 

обдарованих учнів на 

основі освітніх про-

грам спеціалізованої 

освіти наукового 

спрямування  

(0119U100198) 

прикладне 

дослідження 

2019–2021 рр. 

 

Профільна 

середня освіта, 

спеціалізована 

освіта 

 

Відповідно Стандарту 
спеціалізованої освіти 
наукового 
спрямування (СОНС) і 
розробленим вимогам 
до освітньої програми 
підготовлено 
методичні 
рекомендації для 
працівників закладів 
спеціалізованої освіти 
наукового 
спрямування з 
розроблення та 
реалізації програм 
наукової освіти, 
визначено педагогічні 
умови для реалізації 
освітніх програм (для 
обдарованих учнів) 
спеціалізованої освіти 
наукового 
спрямування та 
розроблено супровідні 
дидактичні матеріали, 

Розроблення та 

реалізація освітніх 

програм спеціалізованої 

освіти наукового 

спрямування : 

методичні рекомендації 

/ Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 68 с.  

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/ep

rint/729020 (на розгляді)  

 

Упровадження 

методичних 

рекомендацій 

сприяє розбудові 

профільної освіти 

НУШ, розробленню 

та реалізації 

освітніх програм 

наукового 

спрямування 

відповідно до 

державних 

стандартів, 

забезпечує 

інтеграційні 

процеси між 

формальною і 

неформальною 

освітою, спрямовує 

на підготовку 

майбутньої 

наукової еліти. 

Заклади 

спеціалізованої 

формальної і 

неформальної 

освіти наукового 

спрямування; 

наукові 

бібліотеки; 
підвідомчі 

установи НАПН 

України 

 

Видання 

призначено для 

вчителів, 

викладачів, 

методистів, 

студентів 

закладів вищої 

педагогічної 

освіти та всіх 

зацікавлених 

цим питанням 

осіб. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020
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№ 

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 

Очікуваний  

соціальний ефект 

Сфера  

впровадження 

Споживачі  

продукції 

які успішно 
апробовано за 
партнерської участі 
закладів формальної і 
неформальної освіти. 

3 Дидактичні засади 

навчання 

інтелектуально 

обдарованих учнів 

ліцею 

(0119U100197) 

прикладне 

дослідження 

2019–2021 рр. 

 

Профільна 

середня освіта 

 

Обгрунтовано 

феномен 

«обдарованість» як 

атрибут розумної 

поведінки. 

Розкрито структуру і 

зміст інтелекту як 

апарату розумної 

поведінки. 

Розроблено методи 

розвитку 

пізнавального і 

креативного 

складників інтелекту 

в освітньому процесі 

закладів освіти для 

обдарованих. 

Запропоновано 

можливі шляхи 

трансформації 

закладів освіти для 

обдарованих у 

наукові ліцеї. 

Дидактичні засади 

креативного розвитку 

інтелектуально 

обдарованих учнів 

ліцеїв : методичний 

посібник / 

І. С. Волощук, В. О. 

Киричук, 

В. М. Мадзігон, 

В. В. Мелешко, Я. М. 

Рудик, О. С. Шуленок, 

Л. А. Яременко. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 282 с.  

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/ep

rint/728954 (на розгляді) 

 

Упровадження 

методичного 

посібника сприяє 

переосмисленню 

психологічної суті 

інтелекту та 

обдарованості 

психологами і 

педагогами, 

зваженому підходу 

до обстеження 

інтелекту та 

діагностики 

обдарованості, 

відмові від 

методично 

помилкової 

практики виявлення 

обдарованих 

індивідів, врешті, 

зменшенню 

соціальної напруги 

від стратифікації 

суспільства на 

основі феномену 

«обдарованість» та 

підвищенню 

ефективності 

Заклади вищої 

освіти; 

заклади загальної 

середньої освіти; 

наукові 

бібліотеки; 

підвідомчі 

установи НАПН 

України 

Посібник 

адресовано 

педагогам, 

психологам, 

працівникам 

освітніх 

закладів, які 

працюють з 

обдарованими 

дітьми й 

учнівською 

молоддю, а 

також 

науковим 

працівникам, 

аспірантам, 

викладачам 

психолого-

педагогічних 

дисциплін. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728954
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728954
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№ 

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 

Очікуваний  

соціальний ефект 

Сфера  

впровадження 

Споживачі  

продукції 

навчально-

виховного процесу 

в закладах освіти 

для обдарованих, 

розвитку 

інтелектуальних 

здібностей 

зазначеної категорії 

учнів. 
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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) 

Отримані патенти 

на винаходи, 

корисні моделі у 

звітному році 

(зазначити вихідні 

дані документу 

Подано заявок на 

реєстрацію 

винаходів, 

корисних моделей, 

(зазначити назву, 

вихідні дані) 

Теоретико-методичні засади 

діагностики когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо майбутньої 

професії обдарованих учнів ліцею  

№ 0119U100196 

(прикладне дослідження) 

 - - -  

Теоретико-методичні засади інтеграції 

формальної і неформальної освіти 

обдарованих учнів на основі освітніх 

програм спеціалізованої освіти 

наукового спрямування  

№ 0119U100198 

(прикладне дослідження) 

 - - -  

Науково-методичне забезпечення 

соціально-психологічної адаптації 

обдарованих учнів в умовах 

інформаційно-освітнього середовища 

закладів загальної середньої освіти 

№ 0119U100175 

(прикладне дослідження) 

 - - -  

Дидактичні засади навчання 

інтелектуально обдарованих учнів 

ліцею 

№ 0119U100197 

(прикладне дослідження) 

 - - -  
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Таблиця ІІІ.1. 

Кількісна характеристика експериментів Інституту обдарованої дитини НАПН України  

 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

напрями 

наукових 

досліджень 

(тематика) 

У
сь

о
го

 
Складники та рівні освіти 

Кількість експериментів за рівнями 

Кількість 

експериментальних 

закладів освіти, установ, 

організацій 

серед них 

У
сь

о
го

 

серед них  

затверджено 

З
а 

у
го

д
ам

и
 

Д
о
ш

к
іл

ь
н

а 
о
св

іт
а 

П
о
ч
ат

к
о
в
а 

о
св

іт
а
 

Б
аз

о
в
а 

се
р
ед

н
я
 о

св
іт

а
 

П
р
о
ф

іл
ь
н

а 
се

р
ед

н
я
 о

св
іт

а 

П
о
за

ш
к
іл

ь
н

а 
о
св

іт
а 

С
п

ец
іа

л
із

о
в
ан

а 
о
св

іт
а 

П
р
о
ф

ес
ій

н
а 

(п
р
о
ф

ес
ій

н
о

-

те
х
н

іч
н

а)
 о

св
іт

а 

Ф
ах

о
в
а 

п
ер

ед
в
и

щ
а 

о
св

іт
а 

В
и

щ
а 

о
св

іт
а 

О
св

іт
а 

д
о
р
о
сл

и
х
, 
у
 т

о
м

у
 

ч
и

сл
і 

п
іс

л
я
д

и
п

л
о
м

н
а 

о
св

іт
а 

В
се

у
к
р
аї

н
сь

к
и

й
  

(з
а 

р
іш

ен
н

я
м

 М
О

Н
 

У
к
р
аї

н
и

) 

А
к
ад

ем
іч

н
и

й
  

(з
а 

р
іш

ен
н

я
м

 П
р
ез

и
д

ії
 

Н
А

П
Н

 У
к
р
аї

н
и

) 

П
ід

в
ід

о
м

ч
о
ї 

у
ст

ан
о
в
и

 

Н
А

П
Н

 У
к
р
аї

н
и

  

(з
а 

р
іш

ен
н

я
м

 в
ід

д
іл

ен
н

я
 

Н
А

П
Н

 У
к
р
аї

н
и

, 
 

в
ч
ен

о
ї 

р
ад

и
 у

ст
ан

о
в
и

) 

С
тр

у
к
ту

р
н

о
го

 п
ід

р
о
зд

іл
у
 

п
ід

в
ід

о
м

ч
о
ї 

у
ст

ан
о
в
и

  

(з
а 

р
іш

ен
н

я
м

 в
ч
ен

о
ї 

 

р
ад

и
 у

ст
ан

о
в
и

) 

М
О

Н
 У

к
р
аї

н
и

 

О
б

л
ас

н
и

м
и

 о
р
га

н
ам

и
 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 о

св
іт

о
ю

  

М
іс

ц
ев

и
м

и
 о

р
га

н
ам

и
 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 о

св
іт

о
ю

 

1 Напрям 4: 

Педагогіка і 

психологія 

освітнього 

процесу 

   1  1 2        3 5    5 

 Усього:    1  1 2        3 5    5 
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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** 

 Експериментальна перевірка 

ефективності інноваційних 

методик наукової освіти 

Малої академії наук України, 

2021–2022рр. 

Позашкільна 

освіта 

 

 

Педагогіка і психологія 

освітнього процесу. 

Виявлення обдарованості 

дітей та розвиток їхніх 

здібностей в освітньому 

процесі 

Ковальова Оксана 

Анатоліївна, 

завідувач відділу 

проєктування 

розвитку 

обдарованості 

Інституту 

обдарованої 

дитини НАПН 

України, кандидат 

психологічних 

наук 

 

Рішення 

вченої ради 

Інституту 

обдарованої 

дитини 

НАПН 

України, 

протокол № 1 

від 13 січня 

2021 р. 

7 
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 «Теоретико-методичні 

засади інтеграції формальної 

і неформальної освіти 

обдарованих учнів на основі 

освітніх програм 

спеціалізованої освіти 

наукового спрямування» 

2020–2021 рр. 

Спеціалізована 

освіта наукового 

спрямування 

 

Напрям 4. Педагогіка і 

психологія освітнього 

процесу. 

Проблема дослідження. 

Виявлення обдарованості 

дітей та розвиток їхніх 

здібностей в освітньому 

процесі 

 

Поліхун Наталія 

Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, 

старший науковий 

співробітник, 

завідувач відділу 

підтримки 

обдарованості 

Інституту 

обдарованої 

дитини НАПН 

України 

 

Рішення 

вченої ради 

Інституту 

обдарованої 

дитини 

НАПН 

України, 

протокол № 1 

від 13 січня 

2021 р. 

Меморандум 

про наміри 

щодо 

співпраці  

між 

Національним 

музеєм 

мистецтв 

імені Богдана 

та Варвари 

Ханенків та 

Інститутом 

обдарованої 

дитини 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук України 

з метою 

реалізації 

спільних 

інтересів у 

розробці та 

впровадженні 

5 
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сучасного 

інтегрованого 

STEAM-

підходу в 

освітню 

практику 

шкіл та 

музеїв 

України 

 

 Дидактичні засади навчання 

інтелектуально обдарованих 

учнів ліцею. 

Термін проведення: 2020–

2021 рр. 

Спеціалізована 

освіта наукового 

спрямування 

 

Напрям 4: Педагогіка і 

психологія освітнього 

процесу. Проблема: 

Дидактичні засади 

інноваційних методів і 

технологій навчання 

Волощук Іван 

Степанович, 

доктор 

педагогічних наук, 

доцент, завідувач 

відділу 

інноваційних 

технологій в освіті 

обдарованих 

Інституту 

обдарованої 

дитини НАПН 

України 

Рішення 

вченої ради 

Інституту 

обдарованої 

дитини 

НАПН 

України, 

протокол № 1 

від 13 січня 

2021 р. 

 

1 
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Таблиця ІІІ.3. 

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту 
 

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 

Експериментальна 

перевірка ефективності 

інноваційних методик 

наукової освіти Малої 

академії наук України 

 

Дослідження 

спрямоване на 

експериментальну 

перевірку методичних 

засад інноваційних 

практик наукової 

освіти Малої академії 

наук України.  

У ході І етапу 

експерименту була 

відпрацьована 

оригінальна методика 

оцінювання 

інноваційності 

методик навчання 

наукової освітив 

Малій академії наук 

України 

Більшість респондентів 

низько оцінили (оцінки 1, 

2, 3 з 5-ти) такі показники, 

як: інтерес до наукової 

діяльності (62 %), 

володіння власною 

стратегією навчання 

(51 %), володіння змістом 

основних наукових теорій і 

принципів у певній галузі 

знань (в якій проводиться 

дослідження), 

ознайомлення із 

найновішими науковими 

розвідками (67 %), 

здатність складати словник 

основних понять 

дослідження (62 %), 

здатність до комплексного 

дослідження проблеми з 

позиції 

міждисциплінарності 

(57 %), здатність науково 

пояснювати явища, 

інтерпретувати дані та 

докази (56 %), здатність до 

Розроблено програму і 

зміст занять щодо 

створення інноваційних 

практик наукової освіти 

учнів МАН України 

Впровадження програми 

занять щодо створення 

інноваційних практик 

заплановано на другому 

етапі експерименту 
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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 

знаходження новизни 

дослідження (56 %), 

здатність до абстрагування 

та моделювання (60 %), 

володіння специфічними 

для дисципліни 

(профільними) методами 

дослідження (68 %), 

володіння методами 

обробки статистичних 

даних (математичної 

статистики) (62 %), 

здатність планувати та 

організовувати 

експеримент (54 %), 

здатність унаочнювати 

статистичні дані та іншу 

інформацію (58 %), 

здатність представляти 

наукову інформацію у 

сучасних комунікаційних 

каналах сучасними 

засобами (56 %), здатність 

формулювати науково-

пізнавальні питання (52 %), 

володіння науковою 

термінологією у галузі 

дослідження (61 %), 

здатність письмово 
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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 

представляти результати 

науково-дослідної роботи 

(52 %), фінансово-

економічна грамотність 

(55 %). Натомість, 

найбільш високо оцінені 

респондентами такі 

показники (оцінка 5 з 5-ти), 

як: повага до думки інших 

(43 %), підтримка 

гендерної рівності у науці 

(70 %), здатність до творчої 

активності (38 %), 

здатність працювати з 

сучасними цифровими 

пристроями (девайси і 

гаджети) та мережами 

(38 %), володіння 

державною мовою (53 %), 

здатність співпрацювати у 

команді (36 %), здатність 

вести переговори та 

домовлятись (35 %), 

потенціал до розвитку і 

самовдосконалення (36 %). 

У порівнянні учнів ЗЗСО, 

які не входять до спільноти 

МАНУ, і тих, які 

навчаються в МАНУ, 
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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 

можемо констатувати 

наступне. На етапі 

входження у освітній 

процес МАНУ учні двох 

означених категорій 

відрізняються лише 

інтересом до наукової 

діяльності, високим рівнем 

задоволення від навчання, 

поважне ставлення до 

науки у представників 

МАНУ вище 

Дидактичні засади 

навчання інтелектуально 

обдарованих учнів ліцею. 

Методи обстеження 

окремих складників 

обдарованості як 

атрибуту розумної 

поведінки; способи 

використання в 

умовах закладів освіти 

розроблених методів 

обстеження окремих 

складників 

обдарованості як 

атрибуту розумної 

поведінки; методика 

«Розвиток 

пізнавального та 

креативного 

складників інтелекту 

Використання чинних 

тестів інтелекту з метою 

виявлення обдарованих 

дітей не забезпечує 

достатньої об’єктивності 

процесу діагностики 

обдарованості. Освітній 

процес у закладах для 

обдарованих, 

зорієнтований серед 

іншого на розвиток 

інтелекту у традиційному 

його трактуванні, суттєво 

деформований, оскільки з 

поля зору педагогів 

випадають вагомі 

складники інтелекту, 

Запровадження в 

діагностичному процесі 

методів обстеження 

інтелекту як апарату 

розумної поведінки. 

Використання 

тренувальних вправ і 

навчальних завдань, 

адаптованих до 

специфіки складників 

інтелекту як апарату 

розумної поведінки 

Використання методів 

обстеження окремих 

складників обдарованості 

як атрибуту розумної 

поведінки в умовах 

закладів освіти та методики 

«Розвиток пізнавального та 

креативного складників 

інтелекту як апарату 

розумної поведінки» 

суттєво підвищує 

об’єктивність 

діагностичних процедур та 

ефективність розвитку 

інтелекту учнів 
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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 

як апарату розумної 

поведінки» 

трактованого як апарат 

розумної поведінки 

індивіда 

Теоретико-методичні засади 

інтеграції формальної і не-

формальної освіти 

обдарованих учнів на основі 

освітніх програм спеціа-

лізованої освіти наукового 

спрямування  

 

Розроблено та 

реалізовано 

експериментальну 

освітню програму 

спеціалізованої освіти 

наукового 

спрямування «STEAM 

уроки в музеї 

світового мистецтва» 

спільно з фахівцями 

Національного музею 

мистецтв імені 

Богдана та Варвари 

Ханенків. Апробовано 

реальні шляхи 

інтеграції формальної 

і неформальної освіти 

через збагачення 

шкільної програми 

додатковими 

інтегрованими 

заняттями на рівні 

«вільного 

практикуму» в музеї 

світового мистецтва, 

узгодженими із 

Проблеми організації 

взаємодії між підрозділами 

або структурами 

формальної та 

неформальної освіти, 

невизначеність ресурсної 

бази відповідних освітніх 

програм (бюджет, 

матеріально-технічні 

ресурси, робочий час та 

ін.); різні принципи та 

підходи до постановки та 

вирішення навчальних 

задач в закладах 

формальної і неформальної 

освіти; опанування новими 

освітніми ідеями наукової 

освіти а також 

ефективними 

інструментами «навчання 

через дослідження» 

організаторами програми 

Інтеграція принципів, 

концепцій і методів 

формальної і 

неформальної освіти, що 

досягається завдяки 

розробленню 

ефективних навчальних 

програм наукової освіти 

у співпраці вчителя-

предметника і фахівців 

музею; наявність 

посередників 

комунікації в роботі 

структур формальної та 

неформальної освіти або 

чітка логістика в 

організації 

взаємодії; створення 

робочої групи для 

розроблення 

інтеграційної освітньої 

програми 

Розвиток теорії і практики 

інтердисциплінарної 

взаємодії при створенні 

інноваційних освітніх 

програм і методик 

навчання обдарованих 

дітей; зростання впливу 

музею на розвиток 

суспільства, зокрема на 

реформування освіти та 

просування наукового 

знання; впровадження 

сучасного інтегрованого 

STEAM-підходу в освітню 

практику шкіл та музеїв 

України 
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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 

змістом навчальних 

програм закладу 

загальної середньої 

освіти (з фізики, 

математики, географії, 

біології та ін.) у 

міждисциплінарній 

співпраці науковців, 

вчителів-

предметників, 

музейних педагогів та 

мистецтвознавців 
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Таблиця IV.1. 

 

 
 

Упровадження результатів наукових досліджень 

 

Тема  

дослідження 

 

Термін 

виконання 

 

Упроваджені результати 

дослідження 

 

Об’єкти впровадження 

результатів 

дослідження 

Інформація  

щодо розміщення в  

Електронній бібліотеці 

НАПН України 

Електронна  

адреса видання в Електронній 

бібліотеці НАПН України  

Кількість 

завантажень з 

Електронної 

бібліотеки 

НАПН 

України 

1 2 3 4 5 6 

За 2021 рік 

Теоретико-

методичні засади 

діагностики 

когнітивних та 

особистісних 

чинників 

самовизначення 

щодо майбутньої 

професії 

обдарованих учнів 

ліцею  

(0119U100196) 

 

2019-2021 Виробничо-практична 

продукція: 
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.  
 

ЗВО – 30; 

ІППО – 11; 

Бібліотеки – 10; 
ЗЗСО – 4; 
Одержувачі обов’язкового 

безоплатного примірника 

видань України – 9; 

Електронні бібліотеки 

– 1; 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/723037/ 
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Діагностика 

креативності у 

профорієнтаційній 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

https://lib.iitta.gov.ua/726784/ 
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https://lib.iitta.gov.ua/723037/
https://lib.iitta.gov.ua/726784/
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роботі : методичні 

рекомендації / Н. А. 

Бєльська, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська. – 

Київ : Інститут 

обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 

72 с. 

Теоретико-методичні 

засади діагностики 

когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею 

: методичний посібник / 

Н. А. Бєльська, 

Ю. М. Ковальчук, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська, 

М. А. Садова. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 144 с.  

 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956 

(на розгляді)  

 

0 

Теоретико-

методичні засади 

інтеграції фор-

мальної і не-

формальної освіти 

обдарованих учнів 

на основі освітніх 

програм спеціа-

2019-2021 Виробничо-практична 

продукція: 

Упровадження STEM-

освіти в умовах 

інтеграції формальної і 

неформальної освіти 

обдарованих учнів: 

методичні рекомендації / 

ЗВО – 30; 

ІППО – 14; 

Наукові бібліотеки – 

10; 

Підвідомчі установи 

НАПН України – 7; 
ЗЗСО – 6; 
Одержувачі обов’язкового 

https://lib.iitta.gov.ua/718661/ 

 

1625 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956
https://lib.iitta.gov.ua/718661/
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лізованої освіти 

наукового спря-

мування  

 

(0119U100198) 

 

Н. І. Поліхун, К. Г. 

Постова, І. А. Сліпухіна, 

Г. В. Онопченко, 

О. В. Онопченко. – Київ 

: Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2019. – 80 с. 

безоплатного примірника 

видань України – 10; 

Електронні бібліотеки 

– 1; 

 

Розроблення та 

реалізація освітніх 

програм спеціалізованої 

освіти наукового 

спрямування : методичні 

рекомендації / 

Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 68 с.  

 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020 

(на розгляді)  

 

0 

Навчальна продукція: 

Проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти 

наукового спрямування / 

Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 48 с. 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

https://lib.iitta.gov.ua/726216/ 

 

84 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020
https://lib.iitta.gov.ua/726216/
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Основи наукових 

досліджень : робочий 

зошит / Н. І. Поліхун, К. 

Г. Постова, Г. В. 

Онопченко, 

О. В. Онопченко. – Київ 

: Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 72 с.  

електронні бібліотеки – 

2; 

 

https://lib.iitta.gov.ua/728919/ 93 

Стратегії 

дослідницького пошуку : 

навчальний посібник / 

Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань; за заг. 

ред. М. С. Гальченка. – 

Київ : Інститут 

обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 

144 с. 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

https://lib.iitta.gov.ua/728913/ 86 

Науково-

методичне 

забезпечення 

соціально-

психологічної 

адаптації 

обдарованих учнів 

в умовах 

інформаційно-

освітнього 

середовища 

закладів загальної 

2019-2021 Виробничо-практична 

продукція: 

Соціальна адаптація 

обдарованої особистості: 

від дитинства до юності : 

методичний посібник / 

К. А. Андросович, Л. І. 

Ткаченко, Г. В. Ільїна, І. 

О. Якимова, В. М. 

Шульга. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

ЗЗСО – 4; 
ЗВО – 2; 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728920 

(на розгляді) 

 

0 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728920
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середньої освіти 

 

(0119U100175) 

 

2021. – 106 с. 

Технології психолого-

педагогічного 

забезпечення 

адаптованості 

обдарованої особистості 

до нових умов навчання: 

методичні рекомендації / 

К. А. Андросович, Л. І. 

Ткаченко. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 48 с. 

ЗЗСО – 1; 

ЗВО – 2; 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728948 

(на розгляді) 

0 

Психологічні та 

соціальні чинники 

адаптації обдарованої 

особистості в умовах 

інформаційно-освітнього 

середовища закладів 

загальної середньої 

освіти: методичний 

посібник / К. А. 

Андросович, Г. В. Ільїна, 

Л. І. Ткаченко, І. О. 

Якимова. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 138 с. 

 

ЗВО – 1; 

ЗЗСО – 1; 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729017 

(на розгляді) 

 

0 

Дидактичні засади 

навчання 

інтелектуально 

обдарованих учнів 

ліцею 

2019-2021 Виробничо-практична 

продукція: 

Дидактичні засади 

креативного розвитку 

інтелектуально 

ЗЗСО – 2; 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728954 

(на розгляді) 

 

0 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728948
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729017
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728954
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(0119U100197) обдарованих учнів ліцеїв 

: методичний посібник / 

І. С. Волощук, В. О. 

Киричук, 

В. М. Мадзігон, 

В. В. Мелешко, Я. М. 

Рудик, О. С. Шуленок, 

Л. А. Яременко. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 282 с. 

Дидактико-методичні 

засади організації 

навчального процесу в 

закладах освіти для 

інтелектуально 

обдарованих учнів : 

методичні рекомендації / 

І. С. Волощук, 

В. О. Киричук, 

В. М. Мадзігон, 

В. В. Мелешко, 

Я. М. Рудик, О. С. 

Шуленок, 

Л. А. Яременко. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 70 с. 

ЗЗСО – 2; 

електронні бібліотеки – 

2; 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728951 

(на розгляді) 

0 

За 2020 рік 

Стратегії та 

методи розвитку 

творчої 

особистості 

 

2018-2020 Наукова продукція: 

Стратегії формування 

творчої особистості: 

методи, прийоми, форми :  

Одержувачі обов’язкового 

безоплатного примірника 

видань України – 9;  

електронні бібліотеки – 

https://lib.iitta.gov.ua/723034/  59 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728951
https://lib.iitta.gov.ua/723034/
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№ 0118U000251 

 

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. 

1; 

підвідомчі установи, 

заклади НАПН України 

– 6; 

Наукові бібліотеки – 10; 

ЗВО – 31; 

ЗЗСО – 4. 

Системно-

статистичний 

аналіз якості 

освіти 

обдарованих 

учнів в Україні  

(за результатами 

PISA-2018) 

№0120U100387 

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. 
 

електронні бібліотеки – 1 https://lib.iitta.gov.ua/724192/ 

 

16 

 

 
 

https://lib.iitta.gov.ua/724192/
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Таблиця IV.2 

Упровадження результатів наукових досліджень за видами продукції (одиниць) 

Тема 

дослідження 

Термін 

виконання  

Результати наукових досліджень 

Всього 

результатів 

наукових 

досліджень 

О
ф

іц
ій

н
а 

Н
ау

к
о
в
а 

 

п
р
о
д

у
к
ц

ія
 

В
и

р
о
б

н
и

ч
о
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р
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ч
н

а 

Н
ав

ч
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ь
н

а 
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о
д
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к
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ія
 

Д
о
в
ід

к
о
в
а 

 

п
р
о
д

у
к
ц

ія
 

Е
л
ек

тр
о
н

н
і 

 

р
ес

у
р
си

 

Д
ер

ж
ав

н
і 

ст
ан

д
ар
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о
св

іт
и

, 
н
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ч
ал

ь
н

і 

п
л
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и
 

А
н

ал
іт

и
ч
н

і 
м
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іа
л
и

, 
м

ат
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іа
л
и
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о
 

д
ер

ж
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н
и

х
 д

о
п

о
в
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Е
к
сп

ер
тн

і 
 

в
и

сн
о
в
к
и

 

Р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 
м

іж
н

ар
о
д

н
и

х
, 

в
се

у
к
р
аї

н
сь

к
и

х
 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

ій
 

Р
о
зп

о
ч
ат

о
 д

о
сл

ід
ж

ен
ь
 з

а 
р
ез

у
л
ь
та

та
м

и
 

за
в
ер

ш
ен

и
х
 н

ау
к
о
в
и

х
 д

о
сл

ід
ж

ен
ь
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

о
 

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

За 2021 рік 

Теоретико-
методичні засади 
діагностики 
когнітивних та 
особистісних 
чинників 
самовизначення 
щодо майбутньої 
професії 
обдарованих учнів 
ліцею  
(0119U100196) 

2019–2021 - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 3 3 

Теоретико-
методичні засади 

2019–2021 - - - - 2 2 3 3 - - - - - - - - - - - - 1 5 5 
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інтеграції фор-
мальної і не-
формальної освіти 
обдарованих учнів 
на основі освітніх 
програм спеціа-
лізованої освіти 
наукового спря-
мування  
(0119U100198) 
Науково-методичне 
забезпечення 
соціально-
психологічної 
адаптації 
обдарованих учнів в 
умовах 
інформаційно-
освітнього 
середовища закладів 
загальної середньої 
освіти 
(0119U100175) 

2019–2021 - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 3 3 

Дидактичні засади 
навчання 
інтелектуально 
обдарованих учнів 
ліцею 
(0119U100197) 

2019–2021 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 

За 2020 рік 
Стратегії та 

методи розвитку 
творчої 

особистості 
(0118U000251)  

2018–2020 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 

Системно-
статистичний 

аналіз якості освіти 
обдарованих учнів 

в Україні  
(за результатами 

2020 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
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PISA-2018) 
(0120U100387) 

Усього - - 2 2 10 10 3 3 - - - - - - - - - - - - 5 15 15 
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Таблиця IV.3. 

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень 

Тема 

дослідження, 

термін виконання1 

 

Упроваджені 

результати 

дослідження2 

 

Кількість 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня року, 

що передує 

звітному3) 

 

Кількість 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня 

звітного року)4 

Динаміка 

кількості 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня 

звітного 

року)5 

Кількість 

завантажень з 

Електронної 

бібліотеки 

НАПН 

України 

(станом на 

31 грудня 

року, що 

передує 

звітному)6 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегії та методи 

розвитку творчої 

особистості 

(0118U000251) 

2018–2020 рр. 

 

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. 

61 61 0 36 59 23 

Системно-

статистичний аналіз 

якості освіти 

Наукова продукція: 

Системно-статистичний 

0 0 0 0 15 15 
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обдарованих учнів в 

Україні  

(за результатами 

PISA-2018) 

(0120U100387) 

2020 р. 

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. 

Теоретико-методичні 

засади діагностики 

когнітивних та 

особистісних 

чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів 

ліцею 

(0119U100196) 

2019–2021 рр. 

Виробничо-

практична продукція: 
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.  

0 65 65 0 103 103 

Діагностика 

креативності у 

профорієнтаційній 

роботі : методичні 

рекомендації / Н. А. 

Бєльська, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська. 

– Київ : Інститут 

обдарованої дитини 

0 0 0 0 102 102 
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НАПН України, 2021. 

– 72 с. 

Теоретико-методичні 

засади діагностики 

когнітивних та 

особистісних чинників 

самовизначення щодо 

майбутньої професії 

обдарованих учнів 

ліцею : методичний 

посібник / 

Н. А. Бєльська, 

Ю. М. Ковальчук, 

М. Ю. Мельник, 

М. М. Новогородська, 

М. А. Садова. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2021. – 144 с.  

0 0 0 0 0 0 

Теоретико-методичні 

засади інтеграції фор-

мальної і не-

формальної освіти 

обдарованих учнів на 

основі освітніх про-

грам спеціалізованої 

освіти наукового 

спрямування 

 

(0119U100198) 

2019–2021 рр. 

Виробничо-

практична продукція: 

Упровадження STEM-

освіти 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 

0 77 77 0 1625 1625 
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обдарованої дитини 

НАПН України, 2019. 

– 80 с. 

Розроблення та 

реалізація освітніх 

програм 

спеціалізованої освіти 

наукового 

спрямування : 

методичні 

рекомендації / 

Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2021. – 68 с.  

0 0 0 0 0 0 

Навчальна продукція: 

Проєкт освітньої 

програми для закладів 

спеціалізованої освіти 

наукового 

спрямування / 

Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2021. – 48 с. 

0 0 0 0 84 84 

Основи наукових 

досліджень : робочий 

0 0 0 0 93 93 
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зошит / Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, Г. В. 

Онопченко, 

О. В. Онопченко. – 

Київ : Інститут 

обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. 

– 72 с.  

Стратегії 

дослідницького 

пошуку : навчальний 

посібник / 

Н. І. Поліхун, 

К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, 

Л. В. Горбань; за заг. 

ред. М. С. Гальченка. – 

Київ : Інститут 

обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 

144 с. 

 

 

0 0 0 0 86 86 

Науково-методичне 

забезпечення 

соціально-

психологічної 

адаптації 

обдарованих учнів в 

умовах інформаційно-

освітнього 

середовища закладів 

загальної середньої 

освіти 

Виробничо-

практична продукція: 

Соціальна адаптація 

обдарованої 

особистості: від 

дитинства до юності : 

методичний посібник / 

К. А. Андросович, Л. І. 

Ткаченко, Г. В. Ільїна, 

І. О. Якимова, В. М. 

Шульга. – Київ : 

0 8 8 0 0 0 
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(0119U100175) 

2019–2021 рр. 

 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2021. – 106 с. 

Технології психолого-

педагогічного 

забезпечення 

адаптованості 

обдарованої 

особистості до нових 

умов навчання: 

методичні 

рекомендації / К. А. 

Андросович, Л. І. 

Ткаченко. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2021. – 48 с. 

0 5 5 0 0 0 

Психологічні та 

соціальні чинники 

адаптації обдарованої 

особистості в умовах 

інформаційно-

освітнього середовища 

закладів загальної 

середньої освіти: 

методичний посібник / 

К. А. Андросович, Г. 

В. Ільїна, Л. І. 

Ткаченко, І. О. 

Якимова. – Київ : 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2021. – 138 с. 

0 4 4 0 0 0 

Дидактичні засади Виробничо- 0 4 4 0 0 0 
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навчання 

інтелектуально 

обдарованих учнів 

ліцею 

(0119U100197) 

2019–2021 рр. 

практична продукція: 

Дидактичні засади 

креативного розвитку 

інтелектуально 

обдарованих учнів 

ліцеїв : методичний 

посібник / І. С. 

Волощук, В. О. 

Киричук, 

В. М. Мадзігон, 

В. В. Мелешко, Я. М. 

Рудик, О. С. Шуленок, 

Л. А. Яременко. – Київ 

: Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 

2021. – 282 с. 

Дидактико-методичні 

засади організації 

навчального процесу в 

закладах освіти для 

інтелектуально 

обдарованих учнів : 

методичні 

рекомендації / 

І. С. Волощук, 

В. О. Киричук, 

В. М. Мадзігон, 

В. В. Мелешко, 

Я. М. Рудик, О. С. 

Шуленок, 

Л. А. Яременко. – Київ 

: Інститут обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2021. – 70 с. 

0 4 4 0 0 0 
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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 

(мовами)  

Education and Development of Gifted 

Personality 

Засновник (співзасновники) 

Національна академія педагогічних наук 

України, Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, Інститут психології імені Г. 

С. Костюка НАПН України 

Рік заснування 2012  

Тематична спрямованість – спеціальності, 

за якими видання публікує наукові праці 

Педагогіка, психологія 

Періодичність Щоквартально  

Сфера розповсюдження (місцева, 

регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) 

Загальнодержавна, зарубіжна 

Мова (мови) видання: – 

– статті Українська, англійська 

– анотації Українська, англійська 

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації 

Серія КВ № 19047-7837 Р від 08 червня 

2012 року зі змінами з 2018 року щодо 

періодичності та обсягу видання відповідно 

до листа Міністерства юстиції України 

№ 24518/17744-33-18/19.4.2 від 19.06.2018 

року 
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Внесення до Переліку наукових фахових 

видань України: дата і номер наказу МОН 

України, категорія, галузь науки, галузь 

знань, спеціальність / спеціальності 

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 

липня 2020 р. № 886, додаток 4) 

Спеціальність: «Педагогіка» 

Міжнародний стандартний номер/номери 

періодичного видання: ISSN Print, ISSN 

Online, ISSN-L 

ISSN 2309-3935 

Головний редактор: прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID iD 

Бондаренко Валентин Володимирович – 

доктор педагогічних наук (спец. 

13.00.04), доцент, завідувач кафедри 

спеціальної фізичної підготовки 

Національної академії внутрішніх справ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0170-

2616 

 

Заступники головного редактора: прізвище 

та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, ORCID iD 

Мельник Марина Юріївна – кандидат 

педагогічних наук, завідувач відділу 

діагностики обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН 

України (заступник головного 

редактора, науковий редактор (серія 

«Педагогічні науки») 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6581-

5129 

 

Андросович Ксенія Анатоліївна – 

кандидат психологічних наук, завідувач 

відділу інтелектуального розвитку 

обдарованості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України (заступник 

головного редактора (серія 

«Психологічні науки») 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4121-

270X 

 

https://orcid.org/0000-0002-0170-2616
https://orcid.org/0000-0002-0170-2616
https://scholar.google.com.ua/citations?user=xvRPwxsAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://orcid.org/0000-0001-6581-5129
https://orcid.org/0000-0001-6581-5129
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Відповідальний секретар: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, ORCID iD 

Аніщенко Наталія Вікторівна – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту обдарованої 

дитини НАПН України (науковий 

редактор) 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1854-

452X 

Загальна кількість членів редакційної 

колегії, з них іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

У складі редколегії 29 вчених, з яких: 13 

докторів та 15 кандидатів наук, 

9 закордонних науковців. 

 

Веб-сайт видання http://otr.iod.gov.ua 

Наявність у статей DOI (вказати префікс і 

незмінну частину суфікса) 

DOI 10.32405/2309-3935 

Перелік наукометричних і реферативних 

баз даних, до яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

Бібліометрика української науки (Рейтинг 

наукових періодичних видань, що мають 

бібліометричні профілі). Центр 

досліджень соціальних комунікацій 

(2018); Українська наукова (2018); Google 

Scholar (2018); Index Copernicus 

International World of Journals. Master List 

(Польша, (2018)); Research Bible (Японія, 

(2018)); Polska Bibliografia Naukowa 

(Польша, (2018)); World Catalogue of 

Scientific Journals (2019); 

Ulrichsweb.Global Serials Directory (США, 

2019); ERIH PLUS (European Reference 

Index for the Humanities and Social Sciences 

(2019)); Eurasian Scientific Journal Index 

(ESJI, 2019) 

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

_ 

Контактні дані редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

Науково-організаційний відділ Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

(044) 481-27-06; iod.ukraine@gmail.com 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

4 

Середній тираж (наклад) видання у 

звітному році (для друкованих періодичних 

видань) 

300 
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Зміни, що відбулися у звітному році Штатні оновлення редакційної ради 

відповідно до внутрішнього наказу 

Інституту обдарованої дитини НАПН 

України «Про зміни в редакційній колегії 

ЗМІ в збірнику наукових праць 

“Педагогічні інновації: ідеї, реалії, 

перспективи” та науково-методичному 

журналі “Освіта та розвиток обдарованої 

особистості”» від 20 квітня 2021 р. № 11 

Додаткові відомості 

 
_ 

 

Всеукраїнський науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта» 

 
Назва періодичного видання іншою мовою 

(мовами)  

Art & Education 

Засновник (співзасновники) 

Інститут проблем виховання НАПН 

України, Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

Рік заснування 1996 

Тематична спрямованість – спеціальності, 

за якими видання публікує наукові праці 

011 Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями) 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження (місцева, 

регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) 

Загальнодержавна 

Мова (мови) видання:  

– статті Українська, англійська 

– анотації Українська, англійська 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

Серія КВ, № 21388-11188ПР від 17 червня 

2015 р. 
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Внесення до Переліку наукових фахових 

видань України: дата і номер наказу МОН 

України, категорія, галузь науки, галузь 

знань, спеціальність / спеціальності 

Журнал включено до переліку вітчизняних 

наукових фахових видань (наказ МОН 

України від 02 липня 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) 

 

Міжнародний стандартний номер/номери 

періодичного видання: ISSN Print, ISSN 

Online, ISSN-L 

ISSN 2308-8885, 2013 р. 

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: 0000-0001-8167-

7598 

  

Заступники головного редактора: прізвище 

та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, ORCID iD 

Рагозіна Вікторія Валентинівна – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий 

співробітник лабораторії дошкільної освіти 

і виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України, Україна, ORCID iD: 0000-

0002-3694-2054 

Миропольська Наталія Євгеніївна – доктор 

педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії 

естетичного виховання та мистецької освіти 

Інституту проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України, 

Україна, ORCID iD: 0000-0002-7469-5111 

 

https://orcid.org/0000-0001-8167-7598
https://orcid.org/0000-0001-8167-7598
https://orcid.org/0000-0002-7469-5111
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Відповідальний секретар: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, ORCID iD 

Очеретяна Наталія Василівна – науковий 

співробітник лабораторії естетичного 

виховання та мистецької освіти Інституту 

проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України, Україна, 

ORCID iD: 0000-0003-4912-9254 

Загальна кількість членів редакційної 

колегії, з них іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

15; 3 (1 – Литва, 1 – Республіка Казахстан, 1 

– Ізраїль). 

Веб-сайт видання http://artedu.com.ua 

Наявність у статей DOI (вказати префікс і 

незмінну частину суфікса) 

https://doi.org/10.32405/2308-8885 

Перелік наукометричних і реферативних 

баз даних, до яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

Index Copernicus International (ICV), 2016; 

Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, 

Inc.), 2018; 

ERIH PLUS, 2020 

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського, 1996  

 Google Scholar, 2015  

CrossRef, 2018  

Контактні дані редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, к. 

415 

+38-050-190-65-17, 

vlavian@ukr.net 

 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

4 

Середній тираж (наклад) видання у 

звітному році (для друкованих періодичних 

видань) 

180 

Зміни, що відбулися у звітному році  

Додаткові відомості 

 

 

 
 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: ІДЕЇ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ 

Збірник наукових праць 

Назва періодичного видання іншою мовою 

(мовами)  

Education and Development of Gifted 

Personality 

Засновник (співзасновники) 

Інститут обдарованої дитини НАПН 

України 

Рік заснування 2005  

Тематична спрямованість – спеціальності, 

за якими видання публікує наукові праці 

Педагогіка, філософія, психологія 

https://orcid.org/0000-0002-7469-5111
http://artedu.com/
mailto:vlavian@ukr.net
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Періодичність Двічі на рік  

Сфера розповсюдження (місцева, 

регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) 

Загальнодержавна, зарубіжна 

Мова (мови) видання: – 

– статті Українська, англійська 

– анотації Українська, англійська 

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації 

Серія КВ № 20882-10682 ПР від 31 липня 

2014 року 

Внесення до Переліку наукових фахових 

видань України: дата і номер наказу МОН 

України, категорія, галузь науки, галузь 

знань, спеціальність / спеціальності 

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 

липня 2020 р. № 886 (Серія «Педагогіка») і 

від 26 листопада 2020 р. № 1471 (Серія 

«Філософія») 

Міжнародний стандартний номер/номери 

періодичного видання: ISSN Print, ISSN 

Online, ISSN-L 

ISSN 2413-4139 

Головний редактор: прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID iD 

Бондаренко Валентин Володимирович – 

доктор педагогічних наук (спец. 

13.00.04), доцент, завідувач кафедри 

спеціальної фізичної підготовки 

Національної академії внутрішніх справ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0170-

2616 

 

https://orcid.org/0000-0002-0170-2616
https://orcid.org/0000-0002-0170-2616
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Заступники головного редактора: прізвище 

та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, ORCID iD 

Мельник Марина Юріївна – кандидат 

педагогічних наук, завідувач відділу 

діагностики обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН 

України (заступник головного 

редактора, науковий редактор (серія 

«Педагогічні науки») 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6581-

5129 

 

Гальченко Максим Сергійович – доктор 

філософських наук, директор Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

(заступник головного редактора, 

науковий редактор (серія «Філософські 

науки») 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8151-

530X 

 

Андросович Ксенія Анатоліївна – 

кандидат психологічних наук, завідувач 

відділу інтелектуального розвитку 

обдарованості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України (заступник 

головного редактора (серія 

«Психологічні науки») 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4121-

270X 

 

Відповідальний секретар: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, ORCID iD 

Аніщенко Наталія Вікторівна – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту обдарованої 

дитини НАПН України (науковий 

редактор) 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1854-

452X 

Загальна кількість членів редакційної 

колегії, з них іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

У складі редколегії 38 вчених, з яких: 19 

докторів та 18 кандидатів наук, 

10 закордонних науковців 

 

Веб-сайт видання http://pi.iod.gov.ua 

Наявність у статей DOI (вказати префікс і 

незмінну частину суфікса) 

DOI 10.32405/2413-4139 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xvRPwxsAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://orcid.org/0000-0001-6581-5129
https://orcid.org/0000-0001-6581-5129
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_2aZEzAAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-4121-270X
https://orcid.org/0000-0002-4121-270X
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Перелік наукометричних і реферативних 

баз даних, до яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

Бібліометрика української науки (Рейтинг 

наукових періодичних видань, що мають 

бібліометричні профілі). Центр 

досліджень соціальних комунікацій 

(2018); Українська наукова (2018); Google 

Scholar (2018); Index Copernicus 

International World of Journals. Master List 

(Польша, (2018)); Research Bible (Японія, 

(2018)); Polska Bibliografia Naukowa 

(Польша, (2018)); World Catalogue of 

Scientific Journals (2019); 

Ulrichsweb.Global Serials Directory (США, 

2019); ERIH PLUS (European Reference 

Index for the Humanities and Social Sciences 

(2019)); Eurasian Scientific Journal Index 

(ESJI, 2019) 

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

_ 

Контактні дані редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

Науково-організаційний відділ Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

(044) 481-27-06; iod.ukraine@gmail.com 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

2 

Середній тираж (наклад) видання у 

звітному році (для друкованих періодичних 

видань) 

300 

Зміни, що відбулися у звітному році Штатні оновлення редакційної ради 

відповідно до внутрішнього наказу 

Інституту обдарованої дитини НАПН 

України «Про зміни в редакційній колегії 

ЗМІ в збірнику наукових праць 

“Педагогічні інновації: ідеї, реалії, 

перспективи” та науково-методичному 

журналі “Освіта та розвиток обдарованої 

особистості”» від 20 квітня 2021 р. № 11 

Додаткові відомості 

 
_ 
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Таблиця V.2. 

Інформація про наукові періодичні видання установи/закладу,  

які включені до наукометричних баз даних 

  

Назва 

періодичного 

видання 

Наукометричні бази даних (показники у звітному році)   

Scopus  

(SJR, 

SNIP) 

Web of 

Science 

Core 

Collection 

(імпакт-

фактор) 

Index 

Copernicus 

International 

(ICV) 

Art & Architecture 

Complete (EBSCO 

Publishing, Inc.) 

Google Sсholar, 

European 

Reference Index 

for the Humanities 

and the Social 

Sciences (ERIH 

PLUS); 

Ulrichsweb Global 

Serials Directory 

Присвоєння цифрових 

ідентифікаторів DOI 

Модернізація 

веб-сайту 

видання 

Мистецтво та 

освіта 

_ _ 2016 р. – 31.80 

2017 р. – 34.95 

2018 р. – 52.42 

2019 р. – 57.05 

2020 р. – на 

оцінюванні 

+ Google Scholar +, 

CrossRef +,  

Art & Architecture 

Complete (EBSCO 

Publishing, Inc. +, 

ERIH PLUS+ 

DOI 10.32405/2308-8885 

 

2020 р. 

Освіта та 

розвиток 

обдарованої 

особистості 

_ _ 2018 р. – 40.38 

2019 р.– 47.83 

2020 р. – на 

оцінюванні 

 

_ Google Scholar +, 

ERIH PLUS +; 

Ulrichsweb.Global 

Serials Directory + 

DOI 10.32405/2309-3935 2020 р. 

Педагогічні 

інновації: ідеї, 

реалії, 

перспективи 

_ _ 2020 р. – на 

оцінюванні 

_ 

 

Google Scholar +, 

ERIH PLUS +; 

Ulrichsweb.Global 

Serials Directory + 

DOI 10.32405/2413-4139 2020 р. 

 

 

https://doi.org/10.32405/2308-8885
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Таблиця VІ.1.  

 

Організація та проведення науково-практичних масових заходів (одиниць) 

у 2021 році 

 

Організація та 

проведення 

масових заходів 

Види масових заходів 

У
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

 з’їзди, 

конгреси 

симпозіуми, 

форуми 
конференції 

наукові 

семінари 

педагогічні 

читання 

круглі 

столи 
виставки 

інші види 

заходів 
у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Масові заходи, 

включені до Плану 

НАПН України 

– – – – 5 2 6 1 – – 1 – – – 3 1 15 4 

Масові заходи, 

включені до Плану 

Інституту (Центру) 

НАПН України 

– – – – 1 – 1 – – – 1 – – – - – 3 – 

Усього – – – – 6 2 7 1 – – 2 – – – 3 1 18 4 
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Таблиця VІ.2.  
 

Участь у науково-практичних масових заходах (одиниць) 

 

Назви структурних 

підрозділів 

Види масових заходів 

У
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

 з’їзди, 

конгреси 

симпозіуми, 

форуми 
конференції 

наукові 

семінари 

педагогічні 

читання 

круглі 

столи 
виставки 

інші види 

заходів 
у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Відділ 

інтелектуального 

розвитку 

обдарованої 

особистості 

- - - - 7 2 1 - - - - - - - - - 8 2 

Відділ інноваційних 

технологій в освіті 

обдарованих 
- - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 

Відділ діагностики 

обдарованості 1 1 - - 8 5 6 - 1 1 - - 3 3 - - 19 10 

Відділ підтримки 

обдарованості - - - - 8 6 2 - - - - - 1 1 - - 11 7 

Відділ філософсько-

методологічних 

проблем 

інноваційного 

розвитку людини 

- - - - 7 4 - - - - - - - - - - 7 4 
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Відділ проектування 

розвитку 

обдарованості 

- - - - 3 3 2 - - - 1 - 1 1 - - 7 4 

Усього: 1 1 - - 33 20 11 - 1 1 1 – 5 5 - – 52 27 
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Таблиця VII.1.1. 

Підготовка здобувачів на науковому рівні вищої освіти 

  

№ 

з/п 

  

Шифр 

і назва  

спеціа

льнос

ті 

Нау

кові 

конс

ульт

анти 

Чисельність 

докторантів (на 

початок року) 

Випуск 
Відрахо-

вано 
Прийом 

Чисельність 

докторантів (на 

кінець звітного 

року) 
Чисел

ьніст

ь 

здобу

вачів 

за 

держа

вним 

замов

лення

м 

на 

ум

ов

ах 

ко

нт

ра

кт

у 

в

с

ь

о

г

о 

за державним 

замовленням 
на умовах контракту 

в

с

ь

о

г

о 

за 

держа

вним 

замов

лення

м 

за 

держа

вним 

замов

лення

м 

на 

ум

ов

ах 

ко

нт

ра

кт

у 

в

с

ь

о

г

о 

за 

держа

вним 

замов

лення

м 

на 

ум

ов

ах 

ко

нт

ра

кт

у 

в

с

ь

о

г

о 

в

с

ь

о

г

о 

із 

захис

том 

дисе

ртаці

й 

з 

пода

ння

м  
до 

захи

сту 

ефект

ивніст

ь 
робот

и (у 

%) 

всь

ого 

із 

захис

том 

дисе

ртаці

й 

з 

пода

ння

м  
до 

захи

сту 

ефект

ивніст

ь 
робот

и (у 

%) 

1.                                               

1.                                               

УСЬОГО: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Таблиця VII.1.2. 

 

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

 

№ 

з/п 

  

Шифр 
і назва  

спеціа

льнос

ті  

Загальна чисельність аспірантів 

(на початок року) 

Випуск аспірантів  
Відра 

ховано 
за державним замовленням на умовах контракту 

за державним 

замовленням 
на умовах 

контракту 

Р

А

З

О

М 

з відривом від 

виробництва 
без відриву від 

виробництва 

РАЗ

ОМ 

(чо

л.) 

ефект

ивніст

ь 

робот

и 

з відривом від 

виробництва 
без відриву від 

виробництва 

РАЗ

ОМ 

(чо

л.) 

ефект

ивніст

ь 

робот

и 

всь

ого 
  

у т.ч. 

за 

державсь з без всь з без всь із з всь із з всь     всь із з 
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ого відри

вом 

від 

вироб

ництв

а 

відри

ву від 

вироб

ництв

а 

ого відри

вом 

від 

вироб

ництв

а 

відри

ву від 

вироб

ництв

а 

ого захис

том 

дисе

ртаці

й 

пода

нням  
до 

захи

сту 

ого захис

том 

дисе

ртаці

й 

пода

нням  
до 

захи

сту 

(у %) ого 
із 

захисто

м 

дисертац

ій 

з 

под

ання

м 
до 

захи

сту 

ого захис

том 

дисер

тацій 

пода

нням  
до 

захис

ту 

(у %) вним 

замов

лення

м 

1.   

011 

Освітн

і, 

педаго

гічні 

науки 

4 4 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСЬОГО 4 4 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблиця VII.1.3. 

 

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

 

 

№ з/п 

Шифр і 

назва 

спеціаль

ності 

Наукові 

керівник

и 

Прийом 
Загальна чисельність аспірантів 

(на кінець року) 
Загаль

на 

чисель

ність 

здобув

ачів 

докт.

н., 

проф.

/  

с.н.с., 

доц. 

канд.

н., 

ст.н.с

./  

доц. 

за державним 

замовленням 

на умовах 

контракту 

РАЗ

ОМ 

за державним 

замовленням 

на умовах 

контракту 

РАЗ

ОМ всьо

го 

з 

відривом 

від 

виробни

цтва 

без 

відриву 

від 

виробни

цтва 

всьо

го 

з 

відривом 

від 

виробни

цтва 

без 

відриву 

від 

виробни

цтва 

всьо

го 

з 

відривом 

від 

виробни

цтва 

без 

відриву 

від 

виробни

цтва 

всьо

го 

з 

відривом 

від 

виробни

цтва 

без 

відриву 

від 

виробни

цтва 

1.   

011 

Освітні, 

педагогіч

ні науки 

1 1 0 0 0 2 1 1 2 4 4 0 4 2 2 8 8 

УСЬОГО 1 1 0 0 0 2 1 1 2 4 4 0 4 2 2 8 8 
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Таблиця VII.1.4. 

Працевлаштування аспірантів та докторантів установи,  

які навчалися за державним замовленням 
 

№ 

з/

п 

Шифр і 

назва 

спеціально

сті 

Аспіранти/Докторанти Працевлаштування 

Не 

працю

ють 
Усьог

о 

З 

відривом  

від 

виробниц

тва 

Без 

відривом 

від 

виробниц

тва 

У 

підвідомч

их 

установах 

НАПН 

У закладах освіти Інших установах, організаціях 

Усьо

го 
Держав

ні 

Іншої форми власності 

Держав

ні 

Іншої форми власності 

Комунал

ьні 

Прива

тні 

Комунал

ьні 

Прива

тні 

АСПІРАНТИ 

1. 

011 

Освітні, 

педагогіч

ні науки 

- - - - - - - - - - -   

УСЬОГО: - - - - - - - - - - -   
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Таблиця VII.1.5. 

 

Впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу у  

підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів установи 
 

№ з/п Показники 

За 

державним 

замовленням 

На умовах 

контракту 
Усього 

1.   Прийом аспірантів 0 2 2 

1.   
Кількість жінок прийнятих до 

аспірантури  
0 1 1 

1.   

Питома вага жінок прийнятих до 

аспірантури від загальної кількості 

прийому 

0 50 50 

1.   Випуск аспірантів 0 0 0 

1.   
Кількість жінок, які завершили навчання 

в аспірантурі 
0 0 0 

1.   

Питома вага жінок, які завершили 

навчання в аспірантурі від загальної 

кількості випуску 

0 0 0 

1.   Прийом докторантів 0 0 0 

1.   
Кількість жінок прийнятих до 

докторантури 
0 0 0 

1.   

Питома вага жінок прийнятих до 

докторантури від загальної кількості 

прийому 

0 0 0 

1.   Випуск докторантів 0 0 0 

1.   
Кількість жінок, які завершили навчання 

у докторантурі (з числа випуску) 
0 0 0 

1.   

Питома вага жінок, які завершили 

навчання у докторантурі від загальної 

кількості випуску 

0 0 0 
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Таблиця ХІІ.І. 

Кількісний і якісний склад наукових працівників установи 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників* 

із них 

сумісники 

за віковими категоріями 

докторів наук кандидатів наук 
без наукового 

ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 

35-50 

років 

50-60 

років 

60-70 

років 

понад    

70 

років 

Директор 1 1 1 - - - - - - 1 - - - 

Заступник директора з 

наукової роботи 
1 - - 1 1 - - - - 1 - - - 

Радник директора 1 1      1    1  

Завідувачі відділів 7 2 1 4 4 1 1 1 1 3 - 2 1 

Головні наукові 

співробітники 
5 5 1 - - - - 4 - - 1 3 1 

Провідні наукові 

співробітники 
11 3 - 8 4 - - 6 1 6 1 3 - 

Старші наукові 

співробітники 
17 1 - 10 5 6 5 7 1 5 7 3 1 

Наукові співробітники 13 - - 1 - 12 5 8 3 8 2 - - 

Молодші наукові 

співробітники 
7 - - - - 7 3 4 3 3 - 1 - 

Усього: 63 13 3 24 14 26 14 32 9 27 11 13 3 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз. 
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 Таблиця ХІІ.2. 

Дані про професійні кваліфікації наукових працівників установи 

Посади 
Усього 

наукових 
працівників 

За вченими званнями Почесні звання 

академік 
член-

кореспондент 
професор доцент 

старший 
науковий 

співробітник 

Заслужений 
діяч, працівник 

тощо 

Лауреат 
Державної 

премії 

Директор 1 - - - - - - 2012 р. 

Заступник директора 
з наукової роботи 

1 - - - - - - - 

Радник директора 1 - - 1 - - 1 - 

Завідувачі відділів 7 - 
1 – НАПН 
України 

1 1 1 1 
1 

2013 р., 
2017р. 

Головні наукові 
співробітники 

5 
1 – академік 

АПН України 
- 5 - - 2 - 

Провідні наукові 
співробітники 

11  1 – НАПН 
України 

- 3 3 - 
1 

1988 р., 
2012 р. 

Старші наукові 
співробітники 

17 - - 1 4 1 - 
1 

2012 р. 

Наукові 
співробітники 

13 - - - - - - - 

Молодші наукові 
співробітники 

7 - - - - - - - 

Усього: 63 1 2 9 8 5 4 4 
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ЧАСТИНА ІІ 

 

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК  

НАУКОВИХ РОЗРОБОК, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

 

Видання 

 

Посібники 

 

Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії 

наук України  

Ковальова, О.А., Міленіна, М.М., Кузьменко, Г.В., Бурлаєнко, Т.І., 

Бабійчук, С.М., Дубініна, О.В., Казакова, О.І.  

Практичний посібник розроблено в рамках наукової теми «Методичні 

засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру 

ЮНЕСКО “Мала академія наук України”» (Номер державної реєстрації 

0120U100087). Він присвячений популяризації наукової освіти в Україні. У 

практичному посібнику зібрано описи та паспорти перспективних інноваційних 

практик наукової освіти, що розроблені та апробовані в Малій академії наук 

України. Найбільшу увагу приділено освітнім практикам, які можуть бути 

масштабовані як у межах системи Малої академії наук України, так і поза її 

межами, і навіть у міжнародному напрямі. Посібник рекомендовано 

педагогічним співробітникам системи Малої академії наук України та 

представникам інших закладів позашкільної освіти як державної, так і 

недержавної форм власності. Може бути корисним керівникам, психологам і 

вчителям закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; 

аспірантам, студентам, викладачам закладів вищої освіти педагогічного 

профілю; науковим співробітникам установ Міністерства освіти та науки 

України та Національної академії педагогічних наук України; консультантам 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників і всім, кого цікавить 

наукова освіта. 

Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії наук 

України / О. А. Ковальова, М. М. Міленіна, Г. В. Кузьменко, С. М. Бабійчук, О. В. 

Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. Казакова; за заг. ред. О. А. Ковальової. – Київ : 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 122 с. ISBN 978-617-

7734-35-1  

 

Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних 

чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів 

ліцею 

Бєльська Н. А., Ковальчук Ю. М., Мельник М. Ю., Новогородська М. 

М., Садова М. А. 
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У методичному посібнику представлено результати теоретико-

емпіричного вивчення проблеми самовизначення щодо майбутньої професії 

обдарованих учнів ліцею. Описано специфіку професійної орієнтації та 

кар’єрного консультування обдарованих учнів ліцею в сучасних умовах. 

Висвітлено результати експериментального дослідження самовизначення щодо 

майбутньої професії учнів ліцею з різними видами обдарованості. 

Представлено профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси та 

здібності», що спрямована на двостороннє дослідження особистості: 

мотиваційної структури (професійних інтересів, схильностей) та структури 

задатків і здібностей. Методичний посібник адресовано педагогам, психологам, 

працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й 

учнівською молоддю, а також науковим працівникам, аспірантам, викладачам 

психолого-педагогічних дисциплін. 

Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних 

чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею / 

Н. А. Бєльська, Ю. М. Ковальчук, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська, М. А. 

Садова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 144 с.  

 

Дидактичні засади креативного розвитку інтелектуально 

обдарованих учнів ліцеїв  

Волощук І. С., Киричук В. О., Мадзігон В. М., Мелешко В. В., Рудик 

Я. М., Шуленок О. С., Яременко Л. А. 

У посібнику розглянуто класичні концепції суті інтелекту та 

обдарованості. Показано їхню обмеженість з теоретичної та практичної точок 

зору. Причиною зазначеної обмеженості автори вважають розгляд інтелекту 

безвідносно до розумної поведінки індивіда й обмежене трактування 

обдарованості на основі виключно його інтелектуальних здібностей. Як 

наслідок, запропоновано концепцію інтелекту як апарату розумної поведінки. 

Після чого обґрунтовується суть обдарованості як атрибуту цієї поведінки. На 

основі цього пропонуються методи розвитку пізнавальної і креативної 

складових інтелекту учнів з урахуванням особливостей навчально-виховного 

процесу в закладах освіти для обдарованих. Автори сподіваються, що 

представлені в посібнику ідеї будуть сприяти переосмисленню психологічної 

суті інтелекту та обдарованості психологами і педагогами, зваженому підходу 

до обстеження інтелекту та діагностики обдарованості, відмові від методично 

помилкової практики виявлення обдарованих індивідів, врешті, зменшенню 

соціальної напруги від стратифікації суспільства на основі феномену 

«обдарованість» та підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в 

закладах освіти для обдарованих, розвитку інтелектуальних здібностей 

зазначеної категорії учнів. 

Дидактичні засади креативного розвитку інтелектуально обдарованих 

учнів ліцеїв / І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. М. Мадзігон, В. В. Мелешко, Я. М. 

Рудик, О. С. Шуленок, Л. А. Яременко. – Київ : Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2021. – 282 с.  
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Психологічні та соціальні чинники адаптації обдарованої особистості 

в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної 

середньої освіти  

Андросович К. А., Ільїна Г. В., Ткаченко Л. І., Якимова І. О.  

У посібнику окреслено особливості інформаційно-освітнього середовища 

закладів освіти в умовах ви- кликів сьогодення. Виокремлені функції 

інформаційних середовищ сучасних закладів загальної середньої освіти. 

Авторами досліджено соціальні та психологічні чинники, а також особистісні 

характеристики, що впливають на процес адаптації обдарованих учнів в різні 

періоди навчання, які збігаються із кризовими періодами психологічного 

розвитку особистості: вступ до школи, підлітковий вік та період ранньої 

юності. Наведений у посібнику спецпрактикум сприяє підвищенню рівня 

соціально-психологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної 

середньої освіти і є готовим інструментарієм з конспектом 

практикоорієнтованих занять. Посібник призначено для студентів і викладачів, 

соціальних педагогів, практичних психологів та керівників закладів загальної 

середньої освіти. 

Психологічні та соціальні чинники адаптації обдарованої особистості в 

умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої 

освіти: методичний посібник / К. А. Андросович, Г. В. Ільїна, Л. І. Ткаченко, І. 

О. Якимова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 138 

с.  

 

Методичні рекомендації 

 

Розроблення та реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти 

наукового спрямування 

Поліхун Н. І., Постова К. Г., Сліпухіна І. А., Горбань Л. В. 

Базуючись на стандарті спеціалізованої освіти наукового спрямування 

методичні рекомендації з розроблення та реалізація відповідних освітніх 

програм розкривають організаційні особливості освітньої програми в умовах 

інтеграції формальної та неформальної освіти, вимоги до обов’язкових 

результатів навчання здобувачів з освоєння дослідницької компетентності, 

інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти закладом спеціалізованої 

освіти наукового спрямування. Для закладів спеціалізованої формальної і 

неформальної освіти наукового спрямування. 

Розроблення та реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти 

наукового спрямування : методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, 

І. А. Сліпухіна, Л. В. Горбань. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. – 68 с. 

 

Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в 

закладах освіти для інтелектуально обдарованих учнів 

Волощук І. С., Киричук В. О., Мадзігон В. М., Мелешко В. В., 

Рудик Я. М., Шуленок О. С., Яременко Л. А. 
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У методичних рекомендаціях розкрито особливості організації освітнього 

процесу в закладах освіти для обдарованих учнів відповідно до аналізу 

практики використання змісту, форм і методів навчання. Розкрито теоретичні 

засади трансформації окремих закладів освіти для обдарованих учнів, схильних 

до наукової діяльності, у наукові ліцеї, що вимагає створення ефективної 

дидактичної системи задля забезпечення умов, які надають можливість, окрім 

вивчення навчальних предметів на рівні стандарту, здобувати профільну освіту, 

зокрема спеціалізовану наукового спрямування. Читачам запропоновано 

ознайомитися з формами, методами навчання, що передбачені для розвитку 

розумових здібностей учнів, які здатні до креативного мислення, наділені 

особливими психічними якостями і проявляють стійкий інтерес до наукової 

діяльності. У методичних рекомендаціях представлено концепцію середньої 

спеціалізованої освіти наукового спрямування, що розроблена на основі 

відповідного стандарту. Автори сподіваються, що запропоновані матеріали та 

рекомендації будуть сприяти організації освітнього процесу, удосконаленню 

досвіду роботи з інтелектуально обдарованими учнями на етапі навчання у 

старшій школі – науковому ліцеї. Призначено для авторів навчальних програм, 

підручників і посібників для обдарованих учнів наукових ліцеїв; учителів 

наукових ліцеїв; практичних психологів, які працюють у таких закладах освіти; 

викладачів і студентів педагогічних закладів освіти різних рівнів; викладачів 

системи післядипломної педагогічної освіти; слухачів курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, інтерес яких пов’язаний з навчанням і 

розвитком обдарованих учнів. 

Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в закладах 

освіти для інтелектуально обдарованих учнів / І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. 

М. Мадзігон, В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, О. С. Шуленок, Л. А. Яременко. – 

Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 70 с.  

 
 

 


