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Індекс Хірша – 3

Гіпотеза наукових досліджень (до 600 знаків): –
В основу дослідження покладено гіпотезу, про те що  застосування Інтернет-технологій з боку педагогів (організація індивідуального й групового спілкування, виконання навчальних завдань, спільних проектів тощо) поліпшить соціалізацію учнівської молоді, а також спрямує її в бажаних напрямах розвитку особистості. 
Соціалізація обдарованих старшокласників в інформаційному середовищі стане успішною, якщо:
– своєчасно виявляти й враховувати індивідуальні особливості та проблеми саморозвитку обдарованих старшокласників;
–	 у соціалізації старшокласників застосовувати принципи й форми роботи педагогіки співробітництва;
–	 розробити методичні рекомендації для педагогів з питань організації супроводу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі.
Основна мета дослідження – розробити методичні засоби психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників та створити відповідні технічні засоби щодо їх впровадження в освітнє середовище. 
Ключові слова за темою: психолого-педагогічний супровід, соціалізація, психологічні особливості обдарованих старшокласників, інформаційні технології, безпечна соціалізація, Інтернет-середовище.
Методологічна основа наукових досліджень (до 2000 знаків):
Методологічну та теоретичну основу дослідження склали загальнонаукові принципи соціокультурної детермінації психічних процесів і явищ  (Г. Балл, О. Бодальов, Л. Виготський, В. Зінченко, А. Петровський та ін.); концепції становлення особистості в онтогенезі (К. Абульханова-Славська, В. Моляко, Т. Титаренко, С. Рубінштейн та ін.); генетичний та системний підходи до проблеми соціально-психологічної детермінації поведінки (Б. Ананьєв, Г. Андреєва, А. Коваленко, Б. Ломов, С. Максименко, В. Мерлін, Г. Щедровицький та ін.); теоретичні положення про закономірності та механізми адаптації (В. Асєєв, Ф. Березін, Ф. Меєрсон, А. Налчаджян, Ж. Піаже, С. Розум, С. Чистякова, Т. Шибутані та ін.); психологічні теорії і положення про адаптацію, що визначають її як форму соціальної активності особистості (О. Власова, С. Гарькавець, Л. Карамушка, В. Семиченко, О. Солодухова, Н. Свиридов та ін.); концепції соціальної дезадаптації (Ю. Бохонкова, С. Белічева, І. Дубровіна, Н. Завацька, О. Кокун, Т. Молодцова, Л. Пілецька, Т. Шугурова та ін.); погляди на розвиток цілепокладання та трансформацію мотиваційно-ціннісної сфери особистості (О. Бондарчук, А. Борисюк, В. Бочелюк, З. Ковальчук, О. Літвінова, В. Москаленко, Ю. Швалб та ін.); психологічні теорії формування та корекції рис особистості в ході активного соціально-психологічного навчання (О. Бондаренко, Л. Бурлачук, І. Ващенко, О. Кочарян, Т. Яценко та ін.).
Методи дослідження:
історичний, теоретичний та порівняльний аналіз науково-методичних засад розвитку обдарованої особистості в інформаційному середовищі;
методи системного аналізу; метод моделювання; метод експерименту;
методи емпіричного характеру: діагностичні (анкетування, опитування, бесіди); соціометричні (моніторинг); прогностичні (експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик тощо). 
Технологічна основа наукових досліджень (до 2000 знаків)
використання інтернет-сервісів, соціальних мереж, онлайн-діаностика (http://testoteka.iod.gov.ua/tests/rozhkova" http://testoteka.iod.gov.ua/tests/rozhkova); а також статистичних пакетів даних для обробки анкетних даних діагностування учасників експериментальної частини дослідження (проведення кореляційного, факторного аналізу та ін.. за SPSS). 
Результати дослідження будуть відображені у наступній науковій продукції:
Рукописи: 
Посібник «Психолого-педагогічний супровід соціалізації обдарованих старшокласників в Інтерент-середовищі». – 2017 р. (7,0 друк. арк.); 
Посібник «Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників». – 2018 р. (6,0 друк. арк.);
	Методичні рекомендації «Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі» – 2018 р. (2,0 друк. арк.).
Отримані в ході прикладного дослідження результати впроваджуватимуться у вигляді постійно діючого Інтернет-ресурсу, що здійснюватиме інформаційно-методичну допомогу соціальному педагогу, педагогам і психологам позашкільних закладів у роботі з обдарованими старшокласниками, а також психолого-педагогічну підтримку соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі при здійсненні комунікації та проектуванні і реалізації соціально значущої діяльності. Цільовою групою є обдаровані старшокласники. 
Результати розробки є значущими для створення системи психолого-педагогічного супроводу процесу соціалізації обдарованих дітей, для розроблення спецкурсу у підготовці педагогів і психологів щодо роботи з обдарованими старшокласниками.  

