Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102788
Відкрита
Дата реєстрації: 31-07-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 15
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

5

2020

5

2021

5

2. Замовник
Назва організації: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35805541
Адреса: вул. Кам'янецька, 3, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29013, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Телефон: 380382795568
E-mail: xktei@ukr.net
WWW: http://www.xktei.km.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35805541
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Адреса: вул. Кам'янецька, 3, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29013, Україна
Телефон: 380382795568
E-mail: xktei@ukr.net
WWW: http://www.xktei.km.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Модерні можливості застосування візуального методу у змісті соціально-гуманітарної підготовки фахівців економічного
профілю

Назва роботи (англ)
Modern possibilities of applying the visual method in the content of social and humanitarian training of specialists in the
economic field

Мета роботи (укр)
Обґрунтувати дидактичну доцільність застосування візуального (музейно-екскурсійного) методу у викладанні історичних
дисциплін; схарактеризувати ресурси вітчизняних віртуальних музеїв, віртуальних екскурсій як платформи для
студентських

дослідницьких

практик

з

дисциплін

соціально-гуманітарного

та

загальноекономічного

профілю;

напрацювати методики дослідницької роботи з експозиціями віртуальних музеїв; довести, що робота у віртуальному
музейному просторі є компетентнісно-орієнтованою, мультидисциплінарною освітньою практикою для організації
самостійної роботи студентів.

Мета роботи (англ)
To give the reason for the didactic expediency of the applying of the visual (museum and excursion) method in the teaching of
historical disciplines; to describe the resources of Ukrainian virtual museums and virtual excursions as a platform for student
research practices in socio-humanitarian and general economic disciplines; to work out methods of research work with
expositions of virtual museums; to demonstrate that work in the virtual museum space is competence-oriented,
multidisciplinary educational practice for the organization of the individual work of students.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології
Галузь застосування: Педагогіка вищої школи

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

08.2019

06.2021

Остаточний звіт

Модерні можливості застосування візуального методу у змісті
соціально-гуманітарної підготовки фахівців економічного профілю

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.35
Індекс УДК: 378, 37.015.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Коваль Людмила Миколаївна (д. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Церклевич Вікторія Сергіївна (к. пед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Войткова Христина Василівна (Тел.: +38 (067) 172-97-12)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

