Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103112
Відкрита
Дата реєстрації: 24-09-2019
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: 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: 380564701334
Телефон: 380564701368
E-mail: kdpu@kdpu.edu.ua
WWW: https://kdpu.edu.ua/

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: 380564701334
Телефон: 380564701368
E-mail: kdpu@kdpu.edu.ua
WWW: https://kdpu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Реалізація кваліфікаційних вимог і формування фахових компетентностей в процесі підготовки майбутніх вчителів
образотворчого мистецтва

Назва роботи (англ)
Realization of qualification requirements and formation of professional competences in the process of preparation of future
teachers of fine arts

Мета роботи (укр)
Метою комплексної наукової роботи кафедри є встановлення на основі аналізу діючих навчальних освітніх програм,
сучасних методик та праць провідних вчених оптимальних шляхів набуття студентами спеціальності «Середня освіта.
Образотворче мистецтво» фахових предметних компетентностей у сфері образотворчого мистецтва як запоруки успішної
майбутньої професійної діяльності: здійснення різних видів педагогічної та самостійної науково-творчої роботи. Серед
провідних завдань дослідження - обґрунтування доцільної послідовності освоєння студентами освітніх дисциплін
фахового блоку навчального плану та визначення параметрів повноцінного забезпечення інваріантної та варіативної
складових навчального процесу.

Мета роботи (англ)
The purpose of the complex scientific work of the department is to establish (on the basis of the analysis of existing educational
programs, modern methods and works of leading scientists) optimal ways of acquiring the specialty "Secondary education. Fine
Arts » special subject competences in the field of fine arts as a guarantee of successful future professional activity: realization of
different types of pedagogical and independent scientific and creative work. Among the leading tasks of the research is to
substantiate the expedient sequence of mastering the disciplinary block of the curriculum by the students of educational
disciplines and to determine the parameters of full support of the invariant and variational components of the educational
process.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (мистецька освіта)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: освіта

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

09.2019

09.2020

Проміжний звіт

аналітичний

2

09.2020 09.2022

Проміжний звіт

апробаційний

3

09.2022 09.2023

Остаточний звіт

узагальнюючий

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.33, 18.11
Індекс УДК: 377.5, 7.03312;7(1-6), УДК 378: [373.011.3-051:73/76]

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шрамко Ярослав Владиславович (д. філос. н., професор)
Керівники роботи:
Удріс Ірина Миколаївна (к. мист., доц.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

