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ІНФОРМАЦІЯІНФОРМАЦІЯ

Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості : монографія / 
В. П. Тименко, С. О. Довгий, М. Ю. Мельник, Т. М. Тригуб, М. П. Кузьмінець. – 
Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 176 с.

https://lib.iitta.gov.ua/713787/
У монографії здійснено аналіз сутності обдарованості у вітчизняному та закордонному 

наукознавствах, виокремлено нові концепції взаємодії інтелекту і творчості. Обґрунтовано практичний 
інтелект з урахуванням праць Л. Виготського, Р. Штернберга та інших видатних психологів. 
Актуалізовано традиційні методи діагностики і показано значення проєктної творчості учнівської 
молоді для виявлення практичного інтелекту. Сформульовано концептуальні засади діагностики 
практичного інтелекту учнів і студентів у контексті українського наукознавства.

Монографія призначена для практичних психологів, педагогів закладів загальної, професійної, 
вищої та післядипломної освіти, коучів, менеджерів, підприємців – усіх, хто цікавиться рівнем 
розвитку власного практичного інтелекту.

Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти 
обдарованих учнів: методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Слі-
пухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини 
НАПН України, 2019. – 80 с.
https://lib.iitta.gov.ua/718661/

Інноваційні процеси суспільно-економічного розвитку та зростаючий попит на фахівців високотехнологічних 
галузей, які здатні до комплексної наукової та інженерної діяльності, сприяли формуванню та розвитку освітнього 
напряму STEM, що став педагогічною інновацією ХХІ століття.

Автори визначають та окреслюють особливості, теоретичні та практичні аспекти з упровадженняSTEM-
освіти в Україні. У виданні запропоновано моделі інтеграції формальної та неформальної освіти, передусім, для 
обдарованих учнів, які в майбутньому можуть стати основою трансформаційних процесів для освіти загалом. 
Акцентовано на використанні наукового методу й інженерного дизайну в конструюванні навчальних заходів 
STEM, розкрито особливості освітнього STEM-середовища, запропоновано методичні підходи до організації 
STEM-проєктів, продемонстровано їх застосування на конкретних прикладах.

Посібник спрямовано на формування більш глибокого розуміння новітніх тенденцій в освіті, 
якіпокликані підготувати нове покоління до вимог сучасної економіки. Видання призначено для вчителів, 
викладачів, методистів, студентів закладів вищої освіти та всіх зацікавлених цим питанням осіб.

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.

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723037

Методичні рекомендації передбачають систему профорієнтаційного та діагностичного тестування 
«Інтереси та здібності», яка спрямована на двостороннє вивчення особистості – мотиваційну 
структуру (професійні інтереси, схильності) та структуру нахилів та здібностей. Це дозволяє зробити 
математично обґрунтований прогноз ідентичності академічного та професійного успіху в різних 
галузях. Діагностичні методи стандартизовані. Нормативні дані формуються на українській вибірці. 
Тестова система рекомендується для вирішення проблеми професійної орієнтації та профорієнтації 
обдарованих ліцеїстів. Методичні рекомендації адресовані викладачам, психологам, працівникам 
навчальних закладів, які працюють з обдарованими дітьми та студентами, а також дослідникам, 
аспірантам.

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 обдаро-
ваної дитини НАПН України, 2020. – 320 с.

https://lib.iitta.gov.ua/723034/
У монографії розглядається проблема творчої особистості в контексті інформації та цифрової 

реальності, в якій дія раціональних детермінант послаблюється, а традиційні природні та соціальні 
об’єкти замінюються віртуальними. Перехід до нового виміру цивілізаційного буття, зазначений у 
творі, активізує інтелектуальну діяльність, основним змістом якої є енергія творчості. Його результати 
дають змогу передбачити здійснення подальшого соціально-економічного процесу, розширити 
відтворення життя, його соціалізацію та гуманізацію. Монографія призначена для викладачів, 
науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто стурбований перспективами людини в суперечностях 
та викликах нової ери.
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