Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100311
Відкрита
Дата реєстрації: 11-01-2021
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.): 3
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1

2022

1

2023

1

2. Замовник
Назва організації: Херсонська державна морська академія
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35219930
Адреса: проспект Ушакова, буд. 20, м. Херсон, Херсонська обл., 73000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380552495902
E-mail: ksma@ksma.ks.ua
WWW: http://www.kma.ks.ua

3. Виконавець
Назва організації: Херсонська державна морська академія
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35219930
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Ушакова, буд. 20, м. Херсон, Херсонська обл., 73000, Україна
Телефон: 380552495902
E-mail: ksma@ksma.ks.ua
WWW: http://www.kma.ks.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретико-методичні

та

дидактичні

аспекти

забезпечення

якості

формування

професійної

комунікативної

компетентності морських фахівців

Назва роботи (англ)
Theoretical, methodological and didactic aspects of ensuring the quality of marine specialists’ communicative competence
formation

Мета роботи (укр)
Виокремити та обґрунтувати новітні теоретико-методичні та дидактичні аспекти забезпечення якості формування
професійної комунікативної компетентності діючих морських фахівців під час викладання англійської мови

Мета роботи (англ)
To single out and substantiate new theoretical, methodological and didactic aspects of ensuring the quality of the formation of
professional communicative competence of acting maritime specialists during English teaching
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Професійна освіта)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Вища освіта

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

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

Розробка дорожньої карти забезпечення якості формування
професійної мовленнєвої компетентності морських фахівців
Пошук, апробація та обґрунтування методичних та дидактичних

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

засобів забезпечення якості формування професійної мовленнєвої
компетентності морських фахівців
Розробка системи формування різнорівневої професійної мовленнєвої

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

компетентності відповідно до кваліфікаційних характеристик
морських фахівців

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 81.79.11.23
Індекс УДК: 378, 378.147:37.026:81=111:656.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Чернявський Василь Васильович (д.пед.н., професор)
Керівники роботи:
Рябуха Іван Михайлович (к. пед. н.)

Відповідальний за подання документів: Клементьєва Оксана Юріївна (Тел.: +38 (050) 521-32-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

