Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200234
Відкрита
Дата реєстрації: 12-06-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2.000

2023

2.000

2024

2.000

2025

2.000

2026

2.000

2. Замовник
Назва організації: Бердянський державний педагогічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125220
Адреса: вул. Шмідта, буд. 4, м. Бердянськ, Бердянський р-н., Запорізька обл., 71100, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380615347468
Телефон: 380615336244

3. Виконавець
Назва організації: Бердянський державний педагогічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125220
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шмідта, буд. 4, м. Бердянськ, Бердянський р-н., Запорізька обл., 71100, Україна
Телефон: 380615347468
Телефон: 380615336244

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до інноваційної діяльності

Назва роботи (англ)
Formation of readiness of applicants for higher pedagogical education for innovative activities

Мета роботи (укр)
Виявлення та обґрунтування теоретико-методологічних засад процесу формування готовності майбутніх учителів до
інноваційної професійної діяльності, розробка технології інноваційного навчання студентів педагогічних університетів як
складової їхньої загальнопедагогічної підготовки, її експериментальна перевірка

Мета роботи (англ)
Identification and substantiation of theoretical and methodological principles of the process of forming the readiness of future
teachers for innovative professional activities, development of technology for innovative teaching of students of pedagogical
universities as part of their general pedagogical training, its experimental verification
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Педагогіка

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до
інноваційної діяльності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.35, 14.01.11
Індекс УДК: 378, 37:001.12/.18, 371.13: 373.1.001

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Богданов Ігор Тимофійович (д.пед.н., професор)
Керівники роботи:
Лісіна Лариса Олександрівна (д.пед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Назімова Катерина Андріївна (Тел.: +38 (099) 320-76-15)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

