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Цифровий світ і віртуальна реальність сьогодні все щільніше пронизують 

реальне життя дитини, надають їй можливість проводити в соціальних мережах 

більше часу ніж за шкільною партою. Особливо це актуально для України, яка 

увійшла в топ – п’ять країн за рівнем користування соціальними мережами, 

починаючи з молодшого шкільного віку. Хвороблива залежність від віртуального 

середовища, до якої найбільш схильні діти і підлітки, зростання його 

деструктивного використання - одна із зворотних сторін вільного доступу до 

Інтернету. Отже, дисертаційне дослідження Новогородської Марини Максимівни 

привертає увагу актуальністю обраної проблеми дослідження та практичною 

потребою розробки й впровадження педагогічних засобів профілактики та корекції 

залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища. Не викликає сумніву 

своєчасність проведеного дослідження для подальшого розвитку педагогічної науки 

і практики, для конкретних практичних потреб шкільної і позашкільної освіти щодо 

підтримки обдарованої особистості, створення безпечного середовища її 

становлення й розвитку.  

Виходячи з обґрунтованої актуальності проблеми дослідження авторкою чітко 

сформульована мета, сплановано п’ять основних завдань, визначено його об’єкт і 

предмет. Варто зазначити, що мета і завдання дослідження відповідають поставленій 

проблемі, об’єкт і предмет дослідження знаходяться у прямому системному зв’язку, 

завдання дослідження розкривають масштаб пізнавальних дій здійснених 

дисертанткою, визначають структуру і зміст виконаного дослідження, показують 



шляхи вирішення проблеми, знаходять своє тлумачення у висновках і є структурно-

логічними компонентами наукового апарату виконаного дослідження. 

В першому розділі дисертаційного дослідження авторкою сформульовані 

теоретичні позиції, на яких будується дослідницький пошук, здійснено аналіз 

основних понять, що знаходяться в полі предмета дослідження, представлено їх 

різнобічне трактування у фундаментальних і прикладних працях. Висловлені 

автором припущення та коректно сформульовані наукові гіпотези дозволили 

аргументовано розробити докази на користь своїх ідей. 

Щодо роботи над термінологічним апаратом дослідження, заслуговує уваги 

авторське визначення поняття «віртуальне середовище», під яким дисертантка 

розуміє не тільки інтернет-середовище, а й так звану віртуальну реальність, 

комп’ютерні ігри, віртуальні пристрої, ігрові гаджети тощо. Використовуючи 

теоретико-аналітичні методи дослідження, вона чітко доводить, чому так легко 

віртуальна реальність заполонила світ, створивши новий світопростір в умовах 

домінування смартфонів як платформи для простого виходу в Інтернет. Різнобічно 

здійснено аналіз трактувань поняття «залежність» від віртуального середовища в 

етимологічному, психологічному, поведінковому, кібернетичному, біохімічному, 

психофізичному, світоглядному та соціальному контексті. Вдало визначені 

діагностичні ознаки Інтернет-залежності допомогли дисертантці встановити її 

вікову картину, показати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на віртуалізацію 

свідомості підлітків, які є найбільш уразливою категорією користувачів інтернету. 

Комплексно проаналізовано дослідження, що стосуються залежності саме підлітків 

від віртуального середовища, відмічено позитивні та негативні аспекти 

використання ІКТ, виділено критерії діагностики девіантної поведінки особистості, 

яка потрапляє в залежність від віртуального середовища.  

Для формування подальших висновків констатовано кореляційний зв'язок між 

залежною поведінкою і комунікабельністю особи, між рівнем номофобії (страх 

втратити телефон) та невротизмом, між кіберзалякуванням і психологічними та 

фізичними симптомами. Відмічено тривожні прогнози стосовно онлайнового 

гемблінга, приділено увагу гендерному аспекту виникнення залежності 



користувачів соцмереж. Перевагою здійсненої аналітичної роботи 

М.М.Новогородської є широка географія проаналізованих досліджень (країни 

Європи, Азії, близького зарубіжжя, США та ін.), що довело поширеність Інтернет-

залежної поведінки серед підлітків по всьому світу та допомогло виявити головні 

причини виникнення залежності від віртуального середовища у підлітків та фактори 

впливу на розвиток такої залежності. 

 Особлива увага в дослідженні приділена саме обдарованим підліткам, для 

яких одними з основних ознак залежної від віртуального середовища поведінки є 

нездатність управляти своїм часом, наявність внутрішньо особистісних проблем та 

патологічна захопленість Інтернетом, комп'ютерними іграми тощо, при цьому 

звертається увага на такі фактори як схильність до залякування з боку інших 

однолітків, негативні стереотипи оточуючого середовища, заздрість до обдарованих 

підлітків або ненависть до їх здібностей та обдарованості, які також можуть сприяти 

негативному відношенню до них. Поряд із цим, об’єктивно підмічено, що 

обдаровані підлітки можуть перебувати як в ролі жертви, так і в ролі агресора.  

Для організації емпіричного дослідження особливості залежності обдарованих 

підлітків від віртуального середовища (друге завдання) відповідно до об’єкту та 

гіпотези дослідження сплановано констатувальний етап експерименту, підібрано та 

використано методи експериментальної роботи (опитування у формі бесіди та аналіз 

нормативної документації ЗЗСО (робочі навчальні плани, навчальні програми, 

журнали тощо), спостереження, експертна оцінка та ін.), вдало підібрано пакет 

психодіагностичного інструментарію, серед якого дві відомі методики та авторські 

матеріали: анкети на виявлення творчої та інтелектуально-академічної 

обдарованості, бланки спостереження, опитування експертної оцінки педагогів, 

бланки інструкцій та відповідей для респондентів тощо. Варто зазначити, що 

дисертанткою опрацьовано всі інструменти, необхідні для первинної обробки 

результатів дослідження. На етапі обробки та інтерпретації проведено кількісний та 

якісний аналіз отриманих даних, уміло застосовані статистичні методи та наочне 

представлення результатів у вигляді таблиць і діаграм.  



В експериментальному дослідженні, яке тривало впродовж трьох років, взяли 

участь 369 підлітків віком від 11 до 17 років (експериментальна вибірка - 249 осіб). 

Експериментальна та контрольна групи обрані відповідно умовам еквівалентності і 

гомогенності за віком, статтю, освітою та з чіткою кореляцією з гіпотезою 

дослідження. Позитивним в експерименті є вдале авторське рішення, що для 

порівняння окремих характеристик обдарованих підлітків (визначених на основі 

аналізу світового досвіду діагностики обдарованості), з їх однолітками паралельно 

проводилось дослідження апріорі обдарованих підлітків (120 осіб), учасників 

останнього етапу Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук з різних регіонів 

України, що дало можливість надійно ідентифікувати обдарованих у здійсненій 

вибірці та підсилило якість отриманих результатів.  

Вдало організований експеримент допоміг виявити й дослідити типи 

мотивації, типи художньо обдарованої особистості, визначити наявність чи 

відсутність залежності, рівні віртуальної залежності обдарованих підлітків та їх 

однолітків, науково обґрунтувати спосіб концептуального виявлення професійно 

важливих якостей художньо обдарованої особистості й за аналогією побудувати 

типологію залежних від віртуального середовища підлітків з подальшою 

організацією профілактичної, розвивальної та корекційної роботи з ними. 

На формувальному етапі експериментального дослідження перевірялась 

ефективність педагогічних засобів профілактики та корекції залежності 

обдарованих підлітків від віртуального середовища (третє завдання дослідження). 

Експериментально доведено важливість та доцільність використання 

запропонованих дисертанткою педагогічних засобів, як спілкування, пізнання, 

творча праця, гра, навчання, а також елементи арт-терапії з метою профілактики та 

корекції залежності від віртуального середовища. Для досягнення мети, серед 

учасників експериментальної групи застосовувались методи підтримки успіху: 

мотивуюча бесіда, комплекс завдань з елементами гри та арт-терапії, коментування 

покрокових дій, використання підказок, зразків, стимульного матеріалу  та ін,. а 

також індивідуалізований підхід з урахуванням типу мотиваційної спрямованості 

особистості.   



Розв’язуючи четверте завдання дисертаційного дослідження, авторка 

розробила програму профілактики та корекції залежності від віртуального 

середовища на основі попередньо виявлених педагогічних засобів, яка складається з 

інформаційної, діагностичної та корекційно-розвивальної частин. Складниками 

запропонованої програми визначено створення середовища однодумців, зайнятих 

творчою конструктивною працею, з орієнтацією на мотивацію досягнення в 

реальному житті, використання позитивного оцінювання, тренінги з самопізнання 

та формування стресостійкості, збільшення фізичної та пізнавальної активності, 

впровадження елементів арт-терапії на уроках малювання в загальноосвітній школі 

та в позашкільних закладах освіти, приділено увагу рекреативно-оздоровчому 

проведенню часу підлітків у вільний від навчання час. Означені пропозиції є 

цінними тому, що профілактична та корекційна робота проводиться з урахуванням 

типології особистості за показниками мотиваційної сфери учасників програми, 

тобто здійснюється індивідуальний підхід до кожного з них. Однією з особливостей 

запропонованої програми профілактики та корекції залежності від віртуального 

середовища є можливість та пропозиція її використання батьками підлітків. 

З метою перевірки ефективності розробленої програми профілактики і 

корекції залежності від віртуального середовища (п’яте завдання дослідження) 

комплексно застосовано методи та засоби активного спостереження, експертного 

оцінювання за розробленими дисертанткою критеріями, анкетування, опитування, 

порівняльного аналізу, здійснено математично-статистичну обробку отриманих 

результатів для підтвердження статистичної значущості результатів. Таким чином 

доведено, що використання програми призвело до якісного зсуву за показниками 

мотивації, пізнавальної активності, відповідального ставлення до себе обдарованих 

підлітків, ступеню їх поінформованості про залежність від віртуального середовища 

та ін., що реально дозволило зменшити рівень залежності обдарованих підлітків від 

віртуального середовища. Достовірність отриманих результатів з використанням 

зазначеної програми статистично підтверджено за критерієм φ* Фішера. Цим 

продемонстровано, що запропонована програма та превентивні заходи 

профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального 



середовища є ефективними та практично значущими і можуть бути рекомендовані 

для впровадження в освітній процес в закладах загальної середньої та позашкільної 

освіти. 

Отже, можна констатувати, що при виконанні дисертаційного дослідження 

Новогородська М.М. цілком досягла мети, реалізувавши всі поставлені завдання, 

вдало використавши наукові методи обробки інформації, експериментально 

отриманих даних, обґрунтування результатів тощо. Загальні висновки до дисертації 

та висновки до кожного з її розділів відповідають поставленим завданням 

дослідження, є достатньо обґрунтованими, містять наукову новизну і практичну 

цінність. 

Розроблені дисертанткою теоретичні положення, практичні розробки і 

рекомендації повно відображені в п’яти одноосібних  публікаціях у наукових 

фахових виданнях та 11-ти матеріалах доповідей на всеукраїнських і міжнародних 

наукових та науково-практичних конференціях.   

Загальний обсяг дисертації становить 229 сторінок, основний зміст 183 

сторінки, 4 додатки на 25 сторінок. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

основної частини, поділених на підрозділи, висновків до розділів, загальних 

висновків та списку використаних джерел. 

Бібліографічний опис літературних джерел містить достатню кількість 

вітчизняних та зарубіжних робіт (213 найменувань, з них 67 – іноземною мовою), 

доречно використаних в аналітичній роботі дисертантки, теоретичних 

узагальненнях та практичних напрацюваннях. Достовірність і доцільність 

використаних джерел інформації не викликає сумнівів, що також підтверджує 

самостійність положень висловлених авторкою дослідження. 

Загальне оцінювання тексту дисертаційного дослідження, запропонованої 

методики дослідження та зроблених висновків і практичних рекомендацій дає 

можливість стверджувати, що дисертація М.М.Новогородської є самостійно 

виконаним науковим дослідженням з дотриманням етичних стандартів 

доброчесності, запропоновані ідеї, наукові положення, засоби та заходи з 

профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального 



середовища, викладені в ній, отримано авторкою особисто і складають основу для 

подальшого вивчення означеної наукової проблеми. 

Зауваження до дисертації. 

- У першому розділі при аналізі оcoбливocтей виникнення та розвитку 

залежності від віртуального середовища у підлітковому віці (с. 53) варто було б не 

обмежуватися тільки одним визначенням обдарованості Д. Б. Богоявленської, а 

звернути увагу на дослідження лабораторій психології творчості та психології 

обдарованості Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.  

- До переліку досліджень у галузі обдарованості (с. 20) варто було б 

додати більш вагомих в результативному плані авторів, які  багато років професійно 

займаються питаннями психології і педагогіки творчості та обдарованості, тим 

більше, що в тексті дисертації для формулювання ключових висновків дисертантка 

використовує саме їхні праці. Зазначене зауваження повторюється стосовно 

узагальненого представлення теоретико-методологічної бази дослідження (с. 22). 

- Серед педагогічних засобів профілактики і корекції залежності від 

віртуального середовища, які дисертантка запропонувала і опрацювала в своєму 

дослідженні: спілкування, пізнання, творча праця, гра, навчання, а також елементи 

арт-терапії. Можливо, варто було б звернути увагу та виділити в окрему групу ще 

один вид діяльності - дослідження, до якого активно долучаються саме обдаровані 

діти, що підтримує розвиток їхніх компетентностей і запобігає такому явищу як 

інверсія обдарованості, що може слугувати засобом профілактики від будь якої 

патологічної залежності. 

- Не зовсім зрозуміло, чому авторка обмежує форми розширення 

підлітками свого соціального досвіду взаємодії у групі в таких позашкільних 

закладах як художні та спортивні гуртки (с. 131), що суттєво обмежує межі 

застосування запропонованих в дисертації профілактичних засобів. 

- Варто було б звернути увагу на компетентнісний потенціал щодо 

вирішення проблеми профілактики і корекції залежності від віртуального 

середовища не тільки уроків малювання, але й інших шкільних предметів та заходів 



в системі загальної середньої освіти, тим більше, що запропоновані в авторській 

програмі форми і методи діяльності можна використовувати, як елементи будь якого 

навчального процесу. 

- В переліку використаних джерел варто було б обмежити використання 

низки російськомовних джерел та замінити їх такого ж рівня україномовними. 

- По тексту дисертації не скрізь надаються посилання на джерела 

інформації після наведення прізвищ авторів (с. 20, 21, 22, 23, 28). Також не зовсім 

зрозумілими є принцип подання літературних джерел, їх нумерація. 

Висловлені зауваження і рекомендації до дисертаційного дослідження в 

цілому не зменшують позитивної оцінки щодо рівня його виконання. 

Висновок. За результатамии аналізу тексту дисертації та опублікованих робіт 

у фахових виданнях можна зробити висновок, що дисертація Новогородської 

Марини Максимівни «Педагогічні засоби профілактики та корекції залежності 

обдарованих підлітків від віртуального середовища» є завершеною науковою 

працею, яка містить низку нових, актуальних науково-теоретичних та практичних 

результатів, що свідчить про її складність, доцільність та важливе значення для 

педагогічної науки і практики. Дисертація відповідає нормативним вимогам МОН 

України щодо оформлення такого роду досліджень та порядку присудження ступеня 

доктора філософії (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 44, від 

12.01.2022 р,, а її автор Новогородська Марина Максимівна заслуговує 

присудження їй ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. 
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