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Відкрита
Дата реєстрації: 29-07-2019
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: Криворізький державний педагогічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40787802
Адреса: проспект Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50086, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0564051551

3. Виконавець
Назва організації: Криворізький державний педагогічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40787802
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50086, Україна
Телефон: 0564051551

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до реалізації ґендерного підходу в навчально-виховному процесі

Назва роботи (англ)

Theory and practice of future teachers training for the gender approach implementation in the educational process

Мета роботи (укр)
Розробка концептуально об’єднаної моделі підготовки майбутніх учителів шляхом включення ґендерного компоненту до
змісту предметів педагогічного циклу та теоретичного обґрунтування й експериментальної апробації педагогічних
технологій і умов їх успішної реалізації в процесі підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності

Мета роботи (англ)
Development of conceptually unified model of future teachers training through the inclusion of gender component into content
of pedagogical cycle and the theoretical study and experimental testing of technologies and pedagogical context for their
successful implementation in the future teachers' professional training
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Визначення теоретичних і методичних засад
підготовки майбутніх вчителів до реалізації гендерного підгоду в освітньому процесі.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: освітні процес підготовки вчителя

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

08.2019

08.2021

Проміжний звіт

Узагальнювально-аналітичний

2

08.2021

08.2023

Проміжний звіт

Концептуальний

3

08.2023 08.2024

Остаточний звіт

Апробаційний

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.25, 14.01.45, 14.01.79, 14.07, 81.79.11.23
Індекс УДК: 373.1, 37:372.8, 37.08, 37.02; 371, 378

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шрамко Ярослав Владиславович (д. філос. н., професор)
Керівники роботи:
Дороніна Тетяна Олексіївна (д. пед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Васильєва Ірина Віталіївна (Тел.: +38 (056) 470-13-48)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

