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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: 2.7 - інше (Без фінансування)

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: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 10212562
Адреса: бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18031, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0472372142

3. Виконавець
Назва організації: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 10212562
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18031, Україна
Телефон: 0472372142

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Проблеми математичної підготовки учнівської молоді у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної)
та вищої освіти

Назва роботи (англ)
Problems of mathematical preparation of pupils' youth in institutions of secondary education, professional (professionally
technical) and higher education

Мета роботи (укр)
Удосконалення методичних систем навчання математики у різних ланках освіти

Мета роботи (англ)
Improvement of methodical systems of teaching mathematics at different levels of education
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Процес навчання як цілісна система, поняття й
сутність навчання, діяльність учителя (викладача) й учня (студента), учіння як пізнавальна діяльність, формування
самостійності в осіб, що навчаються. Компетентнісний підхід. Компетенція і компетентність. Ключові, загальнопредметні
та предметні компетенції. Зміст освіти в сучасній школі)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Освіта; наука

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проблеми математичної підготовки учнівської молоді у закладах
1

01.2019

12.2022

Остаточний звіт

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 27.01.45
Індекс УДК: 51:37, 378.14:316.723

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Черевко Олександр Володимирович (д. е. н.)
Керівники роботи:
Тарасенкова Ніна Анатоліївна (д. пед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Кирилюк Євген Миколайович (Тел.: +38 (047) 237-13-14)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

