Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111344
Відкрита
Дата реєстрації: 04-06-2021
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Подільський державний аграрно-технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22769675
Адреса: вул. Шевченка, буд. 13, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380384968350
Телефон: 380671400578
Телефон: 380384968316
E-mail: main@pdatu.edu.ua
WWW: http://www.pdatu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Подільський державний аграрно-технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22769675
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шевченка, буд. 13, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Телефон: 380384968350
Телефон: 380671400578
Телефон: 380384968316
E-mail: main@pdatu.edu.ua
WWW: http://www.pdatu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Професійно спрямований матеріал курсу фізики - як фундаментальна основа підготовки фахівців аграрно-технічного
профілю

Назва роботи (англ)
Professionally oriented material of the physics course - as a fundamental basis for training specialists in agricultural and
technical profile

Мета роботи (укр)
Досліджується системний характер міждисциплінарного розв’язання проблеми компетентнісного підходу до формування
професійної компетентності під час навчання курсу фізики як домінуючої умови покращення якості майбутніх фахівців
вищих аграрно-технічних навчальних закладів.

Мета роботи (англ)
The systemic nature of the interdisciplinary solution of the problem of the competence approach to the formation of
professional competence during the teaching of physics as a dominant condition for improving the quality of future specialists
of higher agricultural and technical educational institutions is studied.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (методика викладання професійно спрямованого
курсу фізики)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: педагогіка

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

06.2021

12.2026

Остаточний звіт

Розробка технології навчання професійно спрямованого курсу фізики

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.35.09, 14.35.09, 14.35.09
Індекс УДК: 378.02:372.8, 378.02:372.8, 378.02:372.8, 378.02:372.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Іванишин Володимир Васильович
Керівники роботи:
Збаравська Леся Юріївна

Відповідальний за подання документів: Збаравська Леся Юріівна (Тел.: +38 (097) 909-09-91)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

