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Гіпотеза наукових досліджень

	Теоретичне вичення та аналіз досвіду видатних педагогів-практиків (вітчизяних та зарубіжних) з проблеми пошуку, виявлення та супроводу учнів з підвищеними здібностями та підготовка вчителів до такої педагогічної діяльності дала можливість швидше виявляти дітей з потенційною обдарованістю. 
	За штучно створених умов(прикладом є школа-лабораторія при науковій установі створена у 1994 році), ці потенційні здібності розкраваються швидше. Сьогодні її прототипами є ліцеї, гамназії. У таких закладах педагогічні колективи застосовують диференціацію та індивіадуалізацію навчання з інформаційними технологіями.





Методологія наукових досліджень

	Методологічна основа відображає взаємозв’язок та взаємодію наукових підходів з метою підвищення якості професійної діяльності вчителів у ЗНЗ, основними серед яких є: діяльнісний підхід, що передбачає організацію навчально-виховногопроцесу з метою забезпечення активності його суб’єктів на формування кометенцій та копетентностей на мабутню професію; синергетичний підхід, що дає змогу говорити про відкриту систему ЗНЗ, організація та реалізація якої відбувається залежно від параметрів порядку; системний підхід, що уможливлює окреслення закономірностей, взаємозв’язків між структурними елементами підготовки майбутніх фахівців.


Технологія наукових досліджень

	Технологією наукових досліджень є: теоретичні методи (аналіз, сиснтез, прогнозування, порівняння, меделювання тощо); емпіричні методи (анкетування, пряме та непряме спостереження, бесіди, розв’язування навчально-професійних задач тощо); методи математичної статистики з метою опрацювання отриманих результатів та встановлення кількісних та якісних залежностей між явищами та процесами, що досліджувалися.


