Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103468
Відкрита
Дата реєстрації: 27-07-2020
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
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
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2. Замовник
Назва організації: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125544
Адреса: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46027, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0352436002

3. Виконавець
Назва організації: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125544
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46027, Україна
Телефон: 0352436002

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Фізіореабілітаційний і соціально-педагогічний супровід інтеграції дітей та дорослих з особливими потребами в соціум.

Назва роботи (англ)
Physical rehabilitation and socio-pedagogical support of children and adults with special needs in favor of their integration into
society.

Мета роботи (укр)
Розробити методологію компенсаторно-корекційної складової інтеграції дітей та дорослих з особливими потребами в
соціум; теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технології ефективного корекційно-компенсаторного
впливу на особистість, орієнтовані на її включення в освітній процес та систему суспільних відносин.

Мета роботи (англ)
To develop a methodology of compensatory-corrective component of integration of children and adults with special needs into
society; theoretically substantiate and experimentally test the technologies of effective corrective and compensatory impact on
the individual, focused on its inclusion in the educational process and into the system of public relations.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Педагогічний, фізіореабілітаційний та
психологічний супровід осіб з особливимим потребами.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Спеціальна освіта. Фізіореабілітаційний супровід. Інклюзивна освіта.

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

05.2020 12.2024

Остаточний звіт

Фізіореабілітаційний і соціально-педагогічний супровід інтеграції
дітей та дорослих з особливими потребами в соціум.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.67.21, 14.43, 14.43.49, 76.75.31.05, 77.03.53
Індекс УДК: 351.84, 37.013.8, 37.013.8, 364.04, 615.825:796

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Буяк Богдан Богданович (д. філос. н., професор)
Керівники роботи:
Барладин Ольга Романівна (к. мед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Кормило Наталія Вікторівна (Тел.: +38 (035) 243-57-97)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

