Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102968
Відкрита
Дата реєстрації: 04-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 302.284
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

302.284

2. Замовник
Назва організації: Український культурний фонд
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41436842
Адреса: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна
Підпорядкованість: Міністерство культури України
Телефон: 380445042266
Телефон: 380506291808
E-mail: info@ucf.in.ua
WWW: https://ucf.in.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний природознавчий музей НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03534452
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: Театральна, 18, м. Львів, Львівська обл., 79008, Україна
Телефон: 72-18-79
Інше: 74-23-07

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Школа льодовикового періоду: освітня музейна програма для дітей з інвалідністю

Назва роботи (англ)
The Ice Age School: an educational museum program for children with disabilities.

Мета роботи (укр)
Метою проекту є створення комфортного музейного простору для відвідування та проведення дозвілля груп відвідувачів
з різними типами інвалідності: з вадами слуху та зору, та дітей з особливостями розвитку (затримка психо-мовленнєвого
розвитку, розумова відсталість, синдром Дауна, аутизм); розвиток пізнавальної діяльності та креативних здібностей дітей
з порушенням зору, поглиблення їхніх знань з біології; створення міцного зв’язку дітей та навколишнього середовища,
допомога усвідомлення місця людини у природному просторі.

Мета роботи (англ)
The aim of the project is to create a comfortable museum space for visiting and leisure groups of visitors with different types of
disabilities: with hearing and visual impairments and children with developmental disabilities (mental retardation, Down
Syndrome, autism); development of cognitive activity and creative abilities of children with hearing and visual impairments,
deepening their knowledge in biology; creating strong bonds between children and the environment, helping to make people
aware of their place in the natural space.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (створення та впровадження інклюзивної музейної
програми на експозиції музею)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Дослідження та розробки в галузі музеології

Експерти

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

07.2019

10.2019

Остаточний звіт

Розробка та впровадження освітньої музейної програми для дітей з
інвалідністю

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.51.08.19
Індекс УДК: 069.12, 069.12:504]:376.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Яницький Тарас Петрович
Керівники роботи:
Савицька Анастасія Григорівна

Відповідальний за подання документів: Савицька Анастасія Григорівна (Тел.: +38 (063) 485-03-44)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

