Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000229
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6551030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9168.327
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2434.004

2023

3358.411

2024

3375.912

2. Замовник
Назва організації: Національна академія педагогічних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00046077
Адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 52-а, м. Київ, 04053, Україна
Підпорядкованість: Кабінет міністрів
Телефон: 380444813700
Телефон: 380442263180
E-mail: info@naps.gov.ua
WWW: http://naps.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35392834
Підпорядкованість: Національна академія педагогічних наук України
Адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 52-д, м. Київ, 04053, Україна
Телефон: 380444831467
Телефон: 380444812727
Телефон: 380672327850
E-mail: iod@iod.gov.ua
WWW: http://iod.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретико-методичні засади діагностики чинників розвитку обдарованої особистості

Назва роботи (англ)
Theoretical and methodical bases of diagnostics of factors of development of the gifted personality

Мета роботи (укр)
Розробити теретико-методичні засади діагностики чинників розвитку обдарованої особистості залежно від виду
обдарованості та їх урахування в освітньому процесі.

Мета роботи (англ)
To develop theoretical and methodological principles for diagnosing the factors of gifted personality development depending on
the type of giftedness and their consideration in the educational process.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Освіта

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналітико-концептуальний. Аналіз стану проблеми в психологічній
теорії і практиці, вітчизняного та зарубіжного досвіду ідентифікації
обдарованості та чинників її розвитку; З’ясування основних понять
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

дослідження та його теоретичних основ, обґрунтування принципів
діагностики обдарованості; Узагальнення діагностичних та
прогностичних можливостей методів ідентифікації обдарованості;
Формулювання теоретико-методичних засад діагностики чинників
розвитку обдарованої особистості.
Експериментальний. Обґрунтування критеріїв ідентифікації
обдарованості; Формування комплексу засобів діагностики чинників

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

розвитку обдарованої особистості (залежно від виду обдарованості);
Створення та апробація рейтингових шкал оцінки проявів
обдарованості; Організація та проведення емпіричного дослідження;
Статистична обробка та первинний аналіз результатів.
Впроваджувальний. Заключний аналіз та узагальнення
експериментальних результатів; уточнення їх наукової новизни,

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

теоретичної і прикладної цінності; Розробка практичних рекомендацій
психологам та педагогічним працівникам закладів загальної середньої
та позашкільної освіти щодо діагностики чинників розвитку
обдарованої особистості.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.43.50
Індекс УДК: , ,373,1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гальченко Максим Сергійович (д. філос. н.)
Керівники роботи:
Мельник Марина Юріївна (к. пед. н.)

Відповідальний за подання документів: Іващенко любов Василівна (Тел.: +38 (066) 449-83-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

