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Відкрита
Дата реєстрації: 09-01-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6551030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 8003.438
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

2251.598

2022

2687.744

2023

3064.097

2. Замовник
Назва організації: Національна академія педагогічних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00046077
Адреса: вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, Київська обл., 04053, Україна
Підпорядкованість: Кабінет міністрів
Телефон: 38444890860
E-mail: info@naps.gov.ua
WWW: http://naps.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02141221
Підпорядкованість: Нацiональна академія педагогічних наук України
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, буд. 10, м. Київ, 01030, Україна
Телефон: 380442119700
Телефон: 380442262514
E-mail: nauk_org_undip@ukr.net
WWW: http://www.undip.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах

Назва роботи (англ)
Innovative trends, practices and technologies of general secondary education in the European and North American regions

Мета роботи (укр)
Обґрунтувати та здійснити порівняльний аналіз інноваційних трендів, практик і технологій в європейському та
північноамериканському регіонах задля впровадження рекомендацій при реформуванні і модернізації загальної
середньої освіти в Україні.

Мета роботи (англ)
The purpose of the research is to substantiate and carry out a comparative analysis of innovative trends, practices and
technologies in the European and North American regions in order to implement recommendations for reforming and
modernizing general secondary education in Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: рукопис монографії, рукопис навчально-методичного посібника
Галузь застосування: Освіта

Експерти
Сбруєва А. А.

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналітичний. Розкриття теоретико-стратегічних орієнтирів освітніх
1

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

інновацій в європейському та північноамериканському освітньому
просторах; упровадження проміжних результатів дослідження в
наукових статтях, на науково-практичних заходах.
Інтерпретаційний. Виявлення і порівняння сутнісних характеристик

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

інновацій і технологій їх упровадження у загальній середній освіті в
країнах Європи та у США; упровадження проміжних результатів
дослідження в наукових статтях, науково-практичних заходах.
Узагальнювально-прогностичний. Узагальнення напрацювань з підтем
дослідження; розроблення рекомендацій для України щодо

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

перспективності досвіду країн дослідження в умовах модернізації
національної освіти; упровадження результатів дослідження в рукописі
монографії, навчально-методичного посібника, наукових статтях,
науково-практичних заходах.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.25
Індекс УДК: 373.1, 373.3/.5.091.31-027.31(4+7)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Топузов Олег Михайлович (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Локшина Олена Ігорівна (д.пед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Локшина Олена Ігорівна (Тел.: +38 (044) 481-77-83)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

