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Синергетика і освіта : монографія / За редакцією              

В. Г. Кременя. – К. : Інститут обдарованої дитини,  

2014. – 348 с. 
У монографії розглянуто сучасні освітні, соціокультурні 

процеси в якості цілісної, динамічної самоорганізованої системи, 

здатної до перманентної трансформації та оновлення. 

Досліджено, що крізь призму синергетики освіта перетворює з 

можливості в дійсність формування творчої, 

високоінтелектуальної особистості, здатної орієнтуватися у 

колосальних потоках інформації, вільно існувати у відкритій, 

складній системі відносин людини та сучасної цивілізації. 

           Монографія орієнтована на фахівців у галузі філософії, 

педагогіки, психології, усіх, хто цікавиться проблемами 

синергетичного мислення як умовою творчості в парадигмі 

людиноцентризму. 

 

Синергетика і творчість : монографія / За редакцією  

В. Г.  Кременя. – К. : Інститут обдарованої дитини, 

2014. – 314 с. 
У монографії проаналізовано творчий процес як відкриту, 

динамічну, когерентну систему, що має здатність до 

саморозвитку. Творчість можна подати не лише як цілісну, а й 

складну (комплексну) систему, що здатна переходити від хаосу 

множини ідей до впорядкованості творчого здійснення. Саме в 

контексті наповнення новим змістом поняття хаосу, як деякої 

надскладної впорядкованості, що існує неявно, потенційно і може 

реалізуватися у багатоманітті впорядкованих структур, 

виявляється методологічна значущість синергетики.  

Монографія орієнтована на фахівців у галузі філософії, 

педагогіки, психології, всіх, хто цікавиться проблемами 

синергетичного мислення як умовою творчості в парадигмі 

людиноцентризму. 

 

Постова К. Г. Психологічні умови розвитку 

дослідницьких здібностей обдарованих учнів : 

монографія / К. Г. Постова. – К. : Інститут 

обдарованої дитини, 2014. – 96 с. 
Монографію присвячено проблемі розвитку дослідницьких 

здібностей учнів, особлива увага звертається на встановлення 

психологічних умов, що впливають на їх розвиток. Проаналізовано 

психолого-педагогічну літературу з проблеми обдарованості та 

психології здібностей, здійснено аналіз відомих концепцій 

дослідницьких здібностей, на основі якого встановлено загальні 

підходи до розвитку спеціальних здібностей. Запропоновано та 

теоретично й експериментально обґрунтовано модель 

психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей підлітків.   

 Монографію орієнтовано на студентів, аспірантів, 

психологів, вчителів, викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 



Психологічні особливості лідерської обдарованості: 

концепції, діагностика, тренінги : монографія /                 

А. В. Мітлош [та ін.] ; Ін-т обдарованої дитини НАПН 

України. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с. 
У монографії представлено погляди на природу лідерської 

обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних 

теоріях. Пропонуються особливості дослідження лідерської 

обдарованості молодіжних громадських організацій. 

Представлено методи психодіагностики феномена лідерства,  в  

тому числі Оригінальні авторські,  що друкуються вперше.  

Описано тренінгові технології для формування лідерських 

якостей, що можуть бути успішно використані в шкільних та 

студентських групах.  

Матеріали будуть корисні практичним психологам закладів 

освіти та всім, хто проявляє інтерес до роботи з лідерами. 

 

 

Лучинкіна А. І. Психологічні особливості соціалізації 

обдарованих дітей у віртуальному просторі: 

монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна,                  

Т. А. Яншина. – К. : Інститут обдарованої дитини, 

2014. – 252 с.  
У монографії йдеться про психологічні закономірності 

соціалізації обдарованої особистості в Інтернет-просторі,  

розкривається погляд на соціалізацію обдарованої особистості в 

Інтернеті як на процес розширення власного досвіду, звертається 

увага на те,  що соціалізація в Інтернет-середовищі є вагомою 

складовою соціалізації особистості. Автори розглядають складові, 

структуру та етапи Інтернет-соціалізації. Важливою частиною 

монографії є розроблена система психологічного супроводу процесу 

Інтернет-соціалізації та профілактики девіантного розвитку 

обдарованих підлітків. 

          Монографія розрахована на науковців і педагогічних  

працівників: педагогів, психологів, соціальних педагогів, студентів    

вищих навчальних закладів. 

 

Тарадайник В. М. Використання інформаційно-

соціального середовища розвитку обдарованої              

дитини : посібник / В. М. Тарадайник. – К. : Інститут 

обдарованої дитини, 2014. – 68 с. 
У посібнику представлено теоретичне узагальнення 

поняття інформаційного простору, його структуру та сутність 

взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть 

віртуальної реальності та вплив штучно модельованого 

динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено 

формування складної структури образу «Я» з позицій 

інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови 

та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології 

та когнітології.  

Посібник буде корисним для керівників, психологів, 

педагогічних працівників для використання у роботі з 

обдарованими дітьми. 



 

Програмно-інформаційні засоби формування систем 

знань навчального призначення : посібник / За               

ред. О. Є. Стрижака. – К. : Інститут обдарованої 

дитини, 2014. –144 с. 
У посібнику викладено технологічні підходи щодо 

термінологічного розбору речень, виділення контексту для 

певних термінів, формування таксономії текстового документу 

та послідовний семантичний аналіз змісту. Виклад матеріалу 

базується на використанні програми ТехtTermin.  

Рекомендовано для викладачів, учителів, студентів 

педагогічних університетів та учнів старших класів 

 

 

 

 

 

Аніщенко Н. В. Особливості діагностування 

музичного сприйняття майбутніх вчителів 

мистецтвознавчих предметів : монографія. – К. : 

Інститут обдарованої дитини, 2014. ‒ 186 с. 
У монографії висвітлено історичні, теоретичні та 

практичні аспекти використання музики в процесі підготовки 

майбутнього вчителя. Розкрито вплив музичної освіти на 

розвиток педагогічної культури. Викладено методологічні 

основи та обґрунтовано педагогічну ефективність музичного 

впливу в процесі навчання і виховання учнівської молоді. 

Для педагогів і студентів педагогічних спеціальностей 

закладів освіти та культури, аспірантів, докторантів, а 

також усіх, хто цікавиться проблемами музичної освіти. 

 

 

 

Розвиток соціально-комунікативної компетентності 

обдарованих учнів початкової школи : посібник /              

Н. В. Лук’янчук, Н. А. Климова, О. А. Ковальова,           

Ю. Ю. Савченко та ін. ; за заг. ред. Н. В. Лук’янчук і             

Н. А. Климової. – К. : Інститут обдарованої дитини,  

2014. – 132 с. 
Посібник створено з метою ознайомлення читачів з 

теоретичними питаннями щодо видів обдарованості у сфері 

спілкування, її виявлення та діагностики, застосування 

компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, 

розвитку соціально-комунікативної компетентності 

обдарованих учнів початкової школи. Також у посібнику 

містяться рекомендації для вчителів і батьків щодо 

формування соціально-комунікативної компетентності.  

Посібник призначено для вчителів початкової школи, 

практичних психологів, які працюють з обдарованими учнями в 

системі освіти, студентів педагогічних навчальних закладів та 

для тих, кого цікавлять питання розвитку обдарованості. 

 

 



Кунгурцева, Л. В. Психологічна допомога 

обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : 

монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, 

В. В. Камишин ; Ін-т обдарованої дитини НАПН 

України. – К. : Ін-т обдарованої дитини,                  

2014. – 242 с.                                                          
У монографії представлено погляди на природу 

обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних 

теоріях. Розглянуто особливості дослідження обдарованих дітей-

сиріт. Представлено методи психодіагностики феномену 

обдарованості,  у тому числі оригінальні авторські методи,  які 

друкуються вперше.  Описано тренінгові технології для 

актуалізації потенційної обдарованості дітей-сиріт, які можуть 

бути успішно використані у шкільних групах. 

 Матеріали будуть корисними для практичного психолога 

закладів освіти та всіх,  хто проявляє інтерес до роботи з 

обдарованими дітьми. 

 

Соціально-педагогічне проектування розвитку 

обдарованості учня в системі навчально-виховного 

процесу : посібник / За заг. ред. В. О. Киричука. –              

К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 192 с. 
У посібнику розкриваються сутність, функції, 

особливості та теоретико-практичні аспекти соціально-

педагогічних технологій проектування розвитку обдарованості 

в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів. 

Представлено актуальні тренінг-семінари щодо формування 

соціальної компетентності обдарованих учнів, співпраці з 

батьками, підвищення рівня адаптованості учнів, 

профорієнтації.  

Практичний посібник призначено для науковців, педагогів 

загальноосвітніх навчальних закладів та усіх осіб, зацікавлених у 

впровадженні в практику навчального закладу засад проектної 

педагогіки. 

 

Поліхун Н. І. Дистанційна підтримка дослідницької 

діяльності учнів : методичні рекомендації /                     

Н. І. Поліхун. – К. : Інститут обдарованої дитини, 

2014. –  87 с. 
Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та 

наукових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на 

меті допомогти в організації учнівських досліджень, 

ознайомити з сучасними технологічними тенденціями у 

використанні освітніх мережевих ресурсів для підтримки 

дослідницької діяльності учнів. 

 У рекомендаціях розкриваються деякі аспекти 

оволодіння основами наукових знань, надаються методики 

формування основних наукових понять, містяться розробки 

дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки 

учнів до проведення власних досліджень, які можна здійснювати 

і дистанційно за умови педагогічної підтримки. Представлені 

матеріали апробовані на мережевих ресурсах Інституту 

обдарованої дитини НАПН України та Національного центру «Мала академія наук України» під 

час роботи «Віртуальної школи юного дослідника». 



 

Медіапсихологія : на перетині інформаційного та 

освітнього просторів : монографія /                                   

О. Т. Баришполець, О. Л. Вознесенська,                          

О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, 

Н. О. Обухова Н. І. Череповська ; за наук. ред.                 

Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Національна 

академія педагогічних наук України, Інститут 

соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 

2014. – 348 с.  
У монографії представлено результати науково-дослідної 

роботи «Соціально-психологічні аспекти взаємодії 

інформаційного та освітнього просторів України», що 

виконувалася лабораторією психології масової комунікації та 

медіаосвіти протягом 2009–2013 років. Медіапсихологію 

розглянуто як нову галузь, що інтегрує напрацювання психології 

та наук із соціальних комунікацій і виступає концептуальною 

основою медіаосвіти. Головну увагу приділено найбільш 

дискусійним проблемам взаємодії медіа та освіти: візуальному догмату сучасних медіапрактик, 

проблемам медіанасильства і медіазалежності. На основі емпіричних досліджень виокремлено 

три прикладні напрями медіапсихології: вікову, педагогічну та сімейну. Виявлено особливості 

соціалізації дитини під впливом сучасних медіа, запропоновано вікову періодизацію медіаризиків, 

індивідуально-психологічну типологію медіапрактик старшокласників.  

Книга може бути корисною науковцям і практикам, шкільним психологам, студентам, 

слухачам системи післядипломної педагогічної освіти, а також батькам і широкому колу 

читачів, зацікавлених розумінні психологічних феноменів сучасного інформаційного простору.  

 

 

Баришполець, О. Т. Український словник 

медіакультури / О. Т. Баришполець ; НАПН України, 

Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : 

Міленіум, 2014. – 194 c. 
У словнику вперше в Україні здійснено спробу дати 

тлумачення термінів, які виникли у зв’язку з глобалізаційними 

процесами в ході розвитку інформаційного суспільства. Словник 

складається з трьох розділів: «Медіакультура особистості та 

суспільства», «Інтернет- та кіберкультура», «Медіаосвіта. 

Медіапсихологія», в яких об’єднано понятійні апарати цих сфер 

суспільного життя.  

Розрахований на викладачів вищих навчальних закладів, що 

викладають курс «Медіакультура», учнів середніх шкіл, студентів 

ВНЗ, які вивчають цей курс, а також журналістів, психологів, 

широкі кола педагогічної громадськості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Титаренко Т. М. Психологічні практики 

конструювання життя в умовах постмодерної 

соціальності : монографія / Т. М. Титаренко, 

О. М. Кочубейник, К. О. Черемних ; НАПН України, 

Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум,            

2014. – 206 с. 
У монографії представлено результати дослідження 

соціально-психологічних практик конструювання життя в умовах 

постмодерної соціальності. Автори пропонують розглядати 

практики як способи особистісного життєконструювання, що 

сприяють пошуку оновлених ідентичностей, забезпечують 

усвідомлення особистістю власної неперервності, дають їй змогу 

гнучко реагувати на соціальні зміни, рухатися назустріч новому 

досвіду. 

Для науковців, викладачів, студентів і аспірантів у галузі 

психології, методології науки та всіх, хто цікавиться проблемами 

становлення особистості в сучасному суспільстві. 

 

Психологія групової ідентичності : закономірності 

становлення : монографія / П. П. Горностай,                  

О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін. ; за наук. ред.           

П. П. Горностая ; НАПН України, Ін-т соц. та            

політ. психології. – К. : Міленіум, 2014. – 252 с. 
Монографію присвячено дослідженню соціально-

психологічних вимірів групової ідентичності та інших 

інтеграційних феноменів у контексті життєдіяльності малої 

групи. Предметом ґрунтовного наукового аналізу стали 

особливості становлення та функціонування групової 

ідентичності, закономірності її прояву в малих групах. Значну 

увагу приділено вивченню таких форм і видів групової 

ідентичності, як рольова, ґендерна, професійна ідентичність, 

становлення і функціонування яких на рівні малих груп та 

найближчого соціального оточення індивіда досі були практично 

не досліджені. 

Для фахівців у галузі соціальної психології, соціології, 

психотерапії, психологічного консультування, методології науки, викладачів педагогічних ВНЗ та 

інститутів післядипломної педагогічної освіти, шкільних психологів, працівників соціальних 

служб для молоді та всіх, хто цікавиться проблематикою малих груп. 

Формування навичок ефективної політичної участі 

молоді : технології психологічного супроводу : 

монографія / За наук. ред. Л. О. Кияшко ; НАПН 

України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : 

Міленіум, 2014. – 314 с. 
У монографії представлено ґрунтовне дослідження 

об’єктивних та суб’єктивних чинників макро- і 

мікросередовища, які впливають на формування мотивації та 

навичок політичної участі молоді. Значну увагу приділено 

критеріям оцінки ефективності технологій психологічного 

супроводу процесів корекції та формування умінь і навичок, що є 

складовими готовності молоді до ефективної політичної участі. 

Для психологів, політологів, соціологів, працівників сфери 

освіти та виховання дітей і молоді, системи підвищення 

кваліфікації управлінських кадрів. 


