Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102930
Відкрита
Дата реєстрації: 28-08-2019
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.): 5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

5

2. Замовник
Назва організації: Шосткинський інститут Сумського державного університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24020192
Адреса: вул. Гагаріна, 1, м. Шостка, Шосткинський р-н., Сумська обл., 41100, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380544942828
E-mail: info@ishostka.sumdu.edu.ua
WWW: http://shinst.sumdu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Шосткинський інститут Сумського державного університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24020192
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Гагаріна, 1, м. Шостка, Шосткинський р-н., Сумська обл., 41100, Україна
Телефон: 380544942828
E-mail: info@ishostka.sumdu.edu.ua
WWW: http://shinst.sumdu.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Моделі та методи в адаптивних системах навчання

Назва роботи (англ)
Models and methods in adaptive learning systems

Мета роботи (укр)
Метою роботи є розробка та удосконалення моделей та методів основних процесів в адаптивних системах навчання:
формалізація предметної області, адаптивна подача навчального матеріалу, адаптивний контроль, підтримка моделі
особи, що навчається тощо.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to develop and improve models and methods of basic processes in adaptive learning systems: domain
formalization, adaptive teaching material supply, adaptive control, student model support, etc.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розробка та удосконалення моделей та методів в
адаптивних системах начання)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Адаптивні системи навчання

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

04.2019

04.2020

Остаточний звіт

Моделі та методи в адаптивних системах навчання

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.01.87
Індекс УДК: 37:004.588;004.85, 004.81

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тугай Наталія Олександрівна
Керівники роботи:
Серяков Анатолій Григорович
Щеголькова Валентина Олександрівна

Відповідальний за подання документів: Вазієв Я.Г. (Тел.: +38 (067) 752-19-53)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

