Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200871
Відкрита
Дата реєстрації: 20-09-2022
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
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

1.000

2023

2.000

2024

2.000

2025

2.000

2026

2.000

2027

1.000

2. Замовник
Назва організації: Херсонський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125609
Адреса: вул. Університетська, буд. 27, м. Херсон, Херсонська обл., 73000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380552226263
Телефон: 380552326705
Телефон: 380552492114
E-mail: office@ksu.ks.ua
WWW: http://www.ksu.ks.ua

3. Виконавець
Назва організації: Херсонський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125609
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 27, м. Херсон, Херсонська обл., 73000, Україна
Телефон: 380552226263
Телефон: 380552326705
Телефон: 380552492114
E-mail: office@ksu.ks.ua
WWW: http://www.ksu.ks.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Трансформація методики навчання української мови в умовах цифровізації шкільної освіти

Назва роботи (англ)
Transformation of the methodology of teaching the ukrainian language in the context of school education digitalization

Мета роботи (укр)
Визначити й обґрунтувати сучасні тенденції, пов’язані з трансформаційними змінами в методиці навчання української
мови в закладах загальної середньої освіти (гімназіях і ліцеях) під впливом цифровізації шкільної освіти; надати методичні
рекомендації щодо організації процесу навчання української мови з урахуванням трансформації змісту, підходів, методів,
методик, технологій і засобів навчання української мови.

Мета роботи (англ)
To identify and substantiate current trends related to transformational changes in the methodology of teaching the Ukrainian
language in institutions of general secondary education (gymnasiums and lyceums) under the influence of school education
digitalization; to provide methodological recommendations for organizing the process of teaching the Ukrainian language,
taking into account the transformation of the content, approaches, methods, techniques, technologies and means of teaching
the Ukrainian language
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (методика навчання української мови)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: К,73,73.20,73.20.1

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

10.2022

10.2027

Остаточний звіт

Трансформація методики навчання української мови в умовах
цифровізації шкільної освіти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.25.09
Індекс УДК: 373.1.02:372.8, 373.5.091.33-044.922:811.161.2]:004

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Співаковський Олександр Володимирович (д.пед.н., професор)
Керівники роботи:
Омельчук Сергій Аркадійович (д.пед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Лавриненко Л.П. (Тел.: +38 (095) 767-93-35)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

