Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200860
Відкрита
Дата реєстрації: 17-09-2022
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.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02139765
Адреса: вул. В. Чорновола, буд. 74, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 3803622649660

3. Виконавець
Назва організації: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02139765
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. В. Чорновола, буд. 74, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Телефон: 3803622649660

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Готовність до професійного саморозвитку педагога Нової української школи

Назва роботи (англ)

Readiness for professional self-development of the teacher of the New Ukrainian School

Мета роботи (укр)
На основі аналізу здійснити комплексний теоретико-методологічний аналіз проблеми професійного саморозвитку
педагога, обґрунтувати умови та технології ефективного формування готовності до професійного саморозвитку педагога
Нової української школи з урахуванням потенційних можливостей системи підвищення кваліфікації

Мета роботи (англ)
On the basis of analytical approaches, carry out a comprehensive theoretical and methodological analysis of the problem of the
teacher's professional self-development, justify the conditions and technologies of effectively shaping the readiness for the
professional self-development of the New Ukrainian School teacher, taking into account the potential opportunities of the
system of professional development.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Управління процесом формування готовності
педагогів Нової української школи до професійного саморозвитку на етапі післядипломної освіти та підвищення
кваліфікації.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Науки про освіту, історія педагогіки, вища освіта, професійна освіта, порівняльна педагогіка,
післядипломна освіта, освіта дорослих

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

09.2022 12.2022

Проміжний звіт

організаційно-підготовчий етап

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

Концептуально-діагностичний етап

3

01.2024

12.2025

Проміжний звіт

Формувальний

4

01.2025

12.2026

Остаточний звіт

Підсумково-узагальнюючий

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.07, 14.07.07, 14.07.09
Індекс УДК: 37.02; 371, 37.013, 37.013, 37.014:37.091.12:37.042-043.86

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Черній Алла Леонідівна (к. політ. н., доц.)
Керівники роботи:
Черній Алла Леонідівна (к. політ. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Бордюк Володимир Миколайович (Тел.: +38 (097) 328-94-95)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

