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Дата реєстрації: 26-06-2020
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
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616
Адреса: вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0384930513
E-mail: post@kpnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Телефон: 0384930513
E-mail: post@kpnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Актуальні проблеми методики навчання математики

Назва роботи (англ)
Actual problems of mathematics teaching methods

Мета роботи (укр)
 Мета роботи українською Забезпечення і реалізація умов становлення професійно компетентного вчителя математики
загальноосвітніх навчальних закладів, спроможного працювати на конкурсній основі в різних типах шкіл, якому були б
притаманні

духовність,

висока

мораль,

культура,

інтелігентність,

творче

педагогічне

мислення,

гуманістична

спрямованість педагогічної діяльності.

Мета роботи (англ)
Provision and implementation of conditions for the establishment of a professionally competent teacher of mathematics in
general education institutions, capable of working on a competitive basis in various types of schools, which would be
characterized by spirituality, high morals, culture, intelligence, creative pedagogical thinking, humanistic direction of teaching
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Професійна підготовка фахівців природничоматематичного напряму)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Заклади середньої освіти та ЗВО

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

06.2020 06.2025

Остаточний звіт

Актуальні проблеми методики навчання математики

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 27.01.45
Індекс УДК: 51:37

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Копилов Сергій Анатолійович
Керівники роботи:
Сморжевський Юрій Людвігович (к. пед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Віннічук О.В. (Тел.: +38 (038) 493-33-61)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

