Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102999
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2019
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
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: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125094
Адреса: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21100, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380432612812
Телефон: 380432616620
E-mail: info@vspu.net
WWW: http://vspu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125094
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21100, Україна
Телефон: 380432612812
Телефон: 380432616620
E-mail: info@vspu.net
WWW: http://vspu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя

Назва роботи (англ)
Pedagogical support of future teacher's personal and professional development

Мета роботи (укр)
З’ясування сутності, структури, факторів і закономірностей особистісно-професійного розвитку студентів педагогічного
університету, визначення особливостей, критеріїв, показників і рівнів особистісно-професійної зрілості педагога,
обґрунтування моделі педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя в процесі
фахової підготовки у педагогічному закладі вищої освіти.

Мета роботи (англ)
Determination of the essence, structure, factors and patterns of personal and professional development of students of the
pedagogical university, determination of features, criteria, indicators and levels of the personal and professional maturity of the
teacher, substantiation of the model of pedagogical support of the personal and professional development of the teacher in
preparation of the teacher education.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Удосконалення професійної підготовки вчителів)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технологічна модель педагогічного супроводу особистісно-професійного становлення майбутніх
учителів
Галузь застосування: Вища освіта

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

01.2018

12.2018

Проміжний звіт

Перший етап

2

01.2019

12.2019

Проміжний звіт

Другий етап

3

01.2020

12.2020

Проміжний звіт

Третій етап

4

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

Четвертий етап

5

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

П'ятий етап

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.01.45
Індекс УДК: 37:372.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лазаренко Наталія Іванівна
Керівники роботи:
Акімова Ольга Вікторівна (д. пед. н., професор)
Галузяк Василь Михайлович (к. психол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Галузяк Василь Михайлович (Тел.: +38 (097) 724-78-16)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

