Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200328
Відкрита
Дата реєстрації: 21-06-2022
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)
Інновації в підготовці майбутніх фахівців до психолого-педагогічної діяльності в спеціальній та інклюзивній освіті

Назва роботи (англ)
Innovations in the training of future professionals for psychological and pedagogical activities in special and inclusive education

Мета роботи (укр)
Мета колективної теми дослідити теоретико-методичні та практичні чинники підготовки майбутніх фахівців спеціальної
та інклюзивної освіти до сучасних освітніх потреб та вимог. Впровадити до змісту підготовки майбутніх спеціальних
педагогів та практичних психологів інноваційні форми і методи навчання, для оволодіння знаннями та вміннями щодо
надання корекційно-розвиткових послуг, відобразити результати наукового дослідження в наукових публікаціях та
публічних виступах, в практиці педагогічних закладів вищої освіти.

Мета роботи (англ)
Investigate the theoretical and methodological and practical factors of training future specialists in special and inclusive
education to modern educational needs and requirements. Introduce innovative forms and methods of teaching to the content
of training of future special educators and practical psychologists, to master the knowledge and skills of providing correctional
and developmental services, reflect the results of research in scientific publications and public speeches in the practice of
pedagogical institutions of higher education.
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: Психологія, педагогіка

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Інновації в підготовці майбутніх фахівців до психолого-педагогічної
діяльності в спеціальній та інклюзивній освіті

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.35, 14.43, 76.75.33.05
Індекс УДК: 378, 37.013.8, 61:378, 378.091.011.3-051:001.895:[376+37.043.2-056.2/.3]

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Богданов Ігор Тимофійович (д.пед.н., професор)
Керівники роботи:
Ревуцька Олена Володимирівна (к.пед.н., доц.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

