Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000235
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: 2201390
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 58.800
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

58.800

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Телефон: 380384930513
E-mail: post@kpnu.edu.ua
WWW: http://kpnu.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Модернізація окремих складових змісту освіти на основі компетентнісного підходу, STEM технологій

Назва роботи (англ)
Modernization of individual components of the content of education on the basis of the competence approach, STEM
technologies

Мета роботи (укр)
Теоретико-практичне обґрунтування окремих підходів до оновлення змісту та технологій освітньої діяльності навчальних
закладів на компетентнісній основі, оптимізації системи підготовки майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти, а
також фізико-технологічних спеціальностей відповідно до сучасних стандартів якості.

Мета роботи (англ)
Theoretical and practical substantiation of certain approaches to updating the content and technologies of educational activities
of educational institutions on a competency basis, optimizing the system of training future specialists in preschool and primary
education, as well as physical and technological specialties in accordance with modern quality standards.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Суспільні науки ( освіта)

Експерти

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

08.2021

12.2026

Остаточний звіт

Модернізація окремих складових змісту освіти на основі
компетентнісного підходу, STEM технологій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.23, 76.75.33.19
Індекс УДК: 373.2, 61:377.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Копилов Сергій Анатолійович (д.і.н., професор)
Керівники роботи:
Бахмат Наталія Валеріївна (д. пед. н., професор)
Оптасюк Сергій Васильович

Відповідальний за подання документів: Шидловська А.В. (Тел.: +38 (038) 493-33-61)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

