
РІШЕННЯ  

разової спеціалізованої вченої ради  

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

         про присудження ступеня доктора філософії 

 

Разова спеціалізована вчена рада Інституту обдарованої дитини НАПН 

України, м. Київ, прийняла рішення про присудження ступеня доктора 

філософії Новогородській Марині Максимівні у галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка» на підставі прилюдного захисту дисертації 

«Педагогічні засоби профілактики та корекції залежності обдарованих 

підлітків від віртуального середовища» за спеціальністю – 011 «Освітні, 

педагогічні науки» «18» жовтня 2022 року. 

Новогородська Марина Максимівна 1983 року народження, громадянка 

України, освіта вища: закінчила у 2017 році Київський університет імені 

Бориса Грінченка за спеціальністю «Практична психологія» та здобула 

професійну кваліфікацію «Практичний психолог». 

Працює науковим співробітником в Інституті обдарованої дитини 

НАПН України, м. Київ, з вересня 2022 р. до цього часу. 

Дисертацію виконано в Інституті обдарованої дитини НАПН України, 

м. Київ.  

Науковий керівник Гальченко Максим Сергійович, доктор 

філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України, 

м. Київ.  

Здобувачка має 5 наукових публікацій за темою дисертації, з них 

3 статі у наукових фахових виданнях України: 

1. Новогородська, М. М. (2021). Результати дослідження педагогічних 

засобів профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від 

віртуального середовища. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 

2(27), С. 31‒37. – Режим доступу: http://pi.iod.gov.ua/images/pdf/2021_2/4.pdf 

DOI: 10.32405/2413-4139-2021-2(27)-31-37. 

2. Новогородська, М. М. (2022). Превентивні заходи попередження 

виникнення залежності підлітків від віртуального середовища. Освіта та 

розвиток обдарованої особистості, №1 (84). С. 45-48. – Режим доступу: 

http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2022/1/IOD_184-05_05-45-48.pdf 

DOI:10.32405/2309-3935-2022-1(84)-45-48. 

3. Новогородська, М. М. (2021). Теоретичні основи профілактики 

залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища. Освіта та 

розвиток обдарованої особистості, 2(81), С. 98‒103. – Режим доступу: 

http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2021/2/17.pdf 

DOI:10.32405/2309-3935-2021-2(81)-98-103. 
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У дискусії взяли участь голова і члени разової спеціалізованої вченої 

ради: 

1. Мелешко Віра Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник відділу 

інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини 

НАПН України. Надала позитивну рецензію із зауваженнями: 

- У змісті дисертації не повною мірою розкрито аргументи вибору 

педагогічних засобів профілактики і корекції залежності від віртуального 

середовища, не обґрунтовано чому із множини інших використано саме 5, які 

представлені у дисертаційному дослідженні.  

- Повнішого висвітлення потребують проблеми, що пов’язані з 

перспективами подальшого вивчення та можуть бути продовженням 

досліджень за темою дисертації.  

Наведені зауваження практично не впливають на позитивну оцінку 

одержаних результатів та їх представлення у дисертації і публікаціях 

здобувачки. 

 

2. Поліхун Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України. Надала позитивну рецензію із 

зауваженнями: 

- 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 у 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. 

 

3. Бочарова Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри порівняльної педагогіки Інституту дошкільної і початкової освіти 

Педагогічного університету в Кракові. Надала позитивний відгук із 

зауваженнями: 

- Зауважимо, що теоретична частина роботи потребує дещо ширшого 

аналізу ситуації, яка склалася в Україні серед користувачів Інтернету. 

Дисертантка подає відсоткові дані про збільшення кількості користувачів 

смартфонів серед підлітків від 9 до 16 років у Бельгії, Данії, Ірландії, Італії, 

Португалії, Румунії та Великобританії. Що ж стосується України, то 

обмежується лише фразою: «Теж саме ми можемо сказати і про Україну»  

(с. 29), не пояснюючи на підставі якого джерела зроблено такий висновок.  

- Позитивно оцінюючи дисертацію, доцільно було б більш детальніше 

обґрунтувати причини залежності обдарованих підлітків від Інтернету та 

визначити фактори, які сприяють цій залежності.  



- Не до кінця зрозуміло, яка дефініція обдарованості стала основою 

праці. Дисертантка на с. 96 пише: «Для діагностики творчої та 

інтелектуально-академічної обдарованості підлітків ми використовували 

анкету, розроблену Н. А. Бєльською». Обдарованість – це не тільки 

сукупність творчих чи інтелектуально-академічних здібностей, це ще й 

художні, спортивні, лідерські та інші. Кількість літератури, присвяченої 

дослідженню обдарованості, величезна і продовжує постійно зростати. Проте 

можна виділити декілька теоретичних моделей обдарованості, серед яких 

варто вказати: Теорію множинного інтелекту Говарда Гарднера, 

Диференційовану модель обдарованості і таланту Франсуа Ганьє та 

Трикільцеву концепцію обдарованості Джозефа Рензуллі.  

- У тексті (c. 92) зазначено, що відбір експериментальної групи 

визначався предметом та гіпотезою дослідження. Не до кінця зрозуміло, що 

мала на меті дисертантка, згадуючи про гіпотезу, оскільки не вдалося 

віднайти у тексті формулювання самої гіпотези.  

- Дисертантка на с. 96 зазначила, що для визначення творчої та 

інтелектуально-академічної обдарованості у ході емпіричної частини 

використовувалися такі методи, як: «спостереження, вивчення актуальних 

досягнень підлітків, результатів їх навчальної й позанавчальної діяльності, 

творчих чи спортивних захоплень у різних сферах життя, експертна оцінка 

педагогів; для виявлення обдарованих підлітків було застосовано 

спостереження, вивчення актуальних досягнень підлітків, результатів їх 

навчальної й позанавчальної діяльності, творчих чи спортивних захоплень у 

різних сферах життя, експертна оцінка педагогів тощо». На жаль, у тексті не 

було представлено, яким чином дисертантка застосувала, наприклад, метод 

спостереження та коли (під час занять чи у позашкільній діяльності 

обдарованих учнів) і що було метою спостереження.  

- Важко погодитися з критерієм відбору обдарованих підлітків до 

участі в експерименті, яке як зазначає дисертантка (с. 93) «відбувалося на 

підставі діагностичної методики Н. А. Бєльської, а також аналізу світових 

досліджень з діагностики обдарованих підлітків у першому розділі 

дисертаційного дослідження та у наших попередніх роботах, що дало нам 

можливість надійно ідентифікувати обдарованих учнів у наших вибірках». 

На жаль, аналіз світових досліджень з діагностики обдарованих підлітків не 

може слугувати критерієм відбору для емпіричного дослідження.  

Проте, висловлені зауваження не знижують якості й практичного 

значення дисертації, мають здебільшого рекомендаційний характер і не 

впливають на загальний позитивний висновок оцінки проведеного 

дослідження.  



 

4. Кабанець Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет». Надала позитивний відгук із зауваженнями: 

- У сучасній науці пошук детермінант розвитку системи роботи з 

обдарованими школярами та шляхів її удосконалення ґрунтується на основі 

системного, цілісного, інтегративного, особистісно-діяльнісного, 

культурологічного, регіонального та інших підходів. Проте у роботі чітко не 

визначено методологічні підходи, на яких ґрунтувалося дослідження. Так, за 

окремими положеннями дослідження можна зрозуміти, що було застосовано 

елементи комплексного, особистісно-орієнтованого, системного підходів. 

Варто було б зробити акцент на методологічних засадах проведеного 

дослідження.  

- У дисертації достатньою мірою обґрунтовано феномен залежності 

особистості підлітка від віртуального середовища, крім того робота містить 

велику кількість визначень різноманітних понять, які згадуються в тексті 

роботи. Втім, одне з ключових понять роботи “обдарована особистість” 

дисертантка розглядає як другорядну категорію, навівши лише базові 

визначення та не розкриваючи усіх її аспектів. Доцільно було б здійснити 

більш глибокий аналіз обдарованості як одного з базових понять дисертації.  

- Логіка наукового пошуку достатньою мірою віддзеркалена у змісті 

дисертації. Проте, назви деяких параграфів починаються зі слова «аналіз» 

(2.3, 3.2 та ін.). Аналіз є теоретичним методом дослідження, цільову ж 

аудиторію, яка читає роботу, цікавить не сам метод, а результат його 

застосування. Назви цих параграфів бажано було б переформулювати.  

- Представляючи результати експериментального дослідження, 

авторці варто було б представити також і його програму та більш ґрунтовну 

методику організації саме формувального етапу експерименту, що б 

підсилило практичну значущість отриманих результатів.  

- Розділ 2.2 містить опис та аналіз експериментальних даних, з яких, 

втім, складно виокремити кількість та відсоток підлітків, яких можна 

охарактеризувати як залежних від віртуального середовища, що брали участь 

в експериментальному дослідженні. Бажано було б чіткіше представити 

відповідні дані у вигляді таблиць і діаграм, зробивши акцент на загальному 

висновку про їх залежність, а не на окремих її складових, які самі по собі не 

можуть вважатися достатніми підставами для твердження про наявність 

залежності.  

- На с. 152 визначено заходи для профілактики та корекції залежності 

обдарованих підлітків від віртуального середовища, серед яких: 

просвітницька робота про сутність залежності, робота психолога та батьків із 

віртуально-залежними учнями тощо. Однак, створення розвиваючого 



середовища, створення сприятливого психологічного клімату у школі та 

вдома, наявність хобі складно назвати заходами. Представлений перелік 

краще було б охарактеризувати не як заходи, а як умови, що є більш 

доречним, а також деталізувати шляхи їх реалізації, від чого робота б 

збагатилася. 

- На с. 154 наведено послідовність етапів розвитку особистості 

підлітка під час використання програми профілактики та корекції залежності. 

Етапи включають серед інших і такі: високий рівень майстерності творчої 

діяльності та розвиток особистості з потребою у самовдосконаленні.  

Як вказано в дисертації, програма триває протягом 4-5 тижнів з частотою 1-2 

заняття на тиждень, всього 9 занять. За такий доволі короткий період часу 

навряд чи підліток може досягти вказаних етапів розвитку, хоча 

розвивальний ефект від застосовуваних педагогічних засобів не викликає 

сумнівів. Доцільно було б підібрати більш конкретні назви відповідних 

етапів.  

- У розділі 3.2 “Аналіз результатів реалізації програми профілактики 

та корекції зниження залежності від віртуального середовища” на с. 158-160 

наведено результати експертної оцінки розробленої авторської програми за 

декількома критеріями, які оцінювалися за п’ятибальною шкалою. З опису в 

тексті незрозуміло, що означають відповідні бали оцінювання за критеріями. 

У додатках відповідна анкета та інструкції до неї відсутні. Бажано було б 

навести повну анкету з відповідними інструкціями, які роблять інструмент 

зрозумілим для респондента (наприклад, 1 бал – повна невідповідність 

критерію, 5 балів – повна відповідність критерію, або навпаки).  

- У другому та третьому розділах дисертації результати 

експериментального дослідження перемежовуються з викладенням 

теоретичного матеріалу, що заважає цілісному сприйняттю матеріалу. 

Бажано було б більш чітко відмежувати теоретичний матеріал та 

обґрунтування розробленої програми і використаного інструментарію від 

дескриптивних та аналітичних відомостей про результати експерименту. 

Також на початку підрозділу 3.2. “Аналіз результатів реалізації програми 

профілактики та корекції зниження залежності від віртуального середовища” 

(с. 155) обґрунтовується актуальність дослідження з посиланнями на 

зарубіжні дослідження, що не відповідає назві підрозділу і є недоречним при 

аналізі результатів проведеного експерименту. Доцільно було б перенести 

цей матеріал у перший розділ, присвячений теоретичним засадам 

дослідження.  

Висловлені зауваження не зменшують загальної позитивної оцінки 

результатів дисертаційної роботи, їхньої новизни та практичної значущості. 

 



 


