Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200215
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: 2.2 - 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: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125415
Адреса: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Кропівницький р-н., Кіровоградська обл., 25006, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0522221834
E-mail: mails@kspu.kr.ua

3. Виконавець
Назва організації: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125415
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Кропівницький р-н., Кіровоградська обл., 25006, Україна
Телефон: 0522221834
E-mail: mails@kspu.kr.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Професійна підготовка майбутнього педагога до впровадження сучасних технологій для трансформації освітнього
середовища в умовах воєнного часу

Назва роботи (англ)
Professional training of a future teacher to the implementation of modern technologies for the transformation of educational
environment in wartime

Мета роботи (укр)
Вивчення та аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду в галузях дошкільної та початкової освіти та підготовки майбутніх
вихователів ЗДО, учителів початкової школи з окресленої проблеми.

Мета роботи (англ)
Studying and analysis of foreign and native experience in the field of preschool and primary education and training of future
professionals of the outlined problem to provide comprehensive and systematic approaches to innovative training of students,
undergraduates, continuing pedagogical education of preschool teachers and primary school teachers of the New Ukrainian
School.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Забезпечення комплексного й системного підходів в
інноваційній підготовці здобувачів вищої освіти, вихователів закладів дошкільної освіти та учителів початкової школи до
роботи в умовах Нової української школи)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Розроблення навчальних програм, посібників, підручників для студентів
факультету. Підготовка монографій, статтей. Проведення науково-методичних конференцій, семінарів
Галузь застосування: Освіта

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Професійна підготовка майбутнього педагога до впровадження
1

06.2022 06.2027

Остаточний звіт

сучасних технологій для трансформації освітнього середовища в
умовах воєнного часу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.21.35, 14, 14.23
Індекс УДК: 001.2:[008+37, 37, 373.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Соболь Євген Юрійович (д. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Котелянець Наталка Валеріївна (професор)

Відповідальний за подання документів: Нікітіна Олена Олександрівна (Тел.: +38 (066) 886-41-96)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

