Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103061
Відкрита
Дата реєстрації: 17-09-2019
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: 2.1 - 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: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125622
Адреса: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18031, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380472372142
Телефон: 380472354463
E-mail: cic@cdu.edu.ua
WWW: https://cdu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125622
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18031, Україна
Телефон: 380472372142
Телефон: 380472354463
E-mail: cic@cdu.edu.ua
WWW: https://cdu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Підготовка студентів - майбутніх учителів іноземних мов до ефективної професійної діяльності у закладах середньої
освіти в умовах глобалізації

Назва роботи (англ)
Training students - future foriegn languages teachers for an effecient professional activity at secondary educational institutions
in globalized world

Мета роботи (укр)
Мета роботи полягяє у тому, щоб на базі вивчення теоретичних джерел, здобутків провідних вчених у царині методики
навчання іноземних мов, зокрема англійської, керуючись передовими напрацюваннями методології пошуку, укласти
тестові завдання та навчально-методичні посібники з дисциплін, що читаються кафедрою.

Мета роботи (англ)
The aim of the research is on the basis of the studying of theoretical sources, achievements of leading scholars in the field of
foreign language teaching methods, particularly English, and guided by the best practices of the search methodology, to develop
test tasks and teaching materials for the disciplines taught by the department faculty.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток сучасних методичних технологій)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: М72.2 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, Р85.4 Вища освіта

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

01.2019

12.2024

Остаточний звіт

Вивчення праць провідних українських та зарубіжних вчених з
тематики, яка пов'язана з кафедральною темою

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 81.79.11.23
Індекс УДК: 378

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Черевко Олександр Володимировича (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Пашіс Лариса Олександрівна

Відповідальний за подання документів: Кабіна Юлія Геннадіївна (Тел.: +38 (063) 329-95-28)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

