Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200352
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2022
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)

Психологічні основи роботи вчителя з дітьми з особливими освітніми потребами

Назва роботи (англ)
Psychological foundations of teacher's work with children with special educational needs

Мета роботи (укр)
Здійснити вивчення психологічних основ налагодження ефективної педагогічної взаємодії вчителя з дітьми з особливими
потребами та з їх батьками в інклюзивному освітньому просторі

Мета роботи (англ)
To study the psychological foundations of effective pedagogical interaction of teachers with children with special needs and
their parents in an inclusive educational space
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Визначення психологічних основ роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти та обґрунтування методик оптимізації взаємодії
вчителя з учнями з різними освітніми потребами)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Наукові публікації, методичні рекомендації, тези, участь у науково-практичних конференціях,
семінарах, круглих столах
Галузь застосування: Психологія, Соціальна робота, Освіта

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

09.2022 09.2027

Остаточний звіт

Психологічні основи роботи вчителя з дітьми з особливими освітніми
потребами

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.29, 15.21.69, 15.31, 15.31.31, 15.41, 14.43.50
Індекс УДК: 376, 159.9.07; 159.9.07::51-7, 159.922; 159.922.6; 159.923, 159.922.7/.8, 159.923:316.6,

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Соболь Євген Юрійович (д. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Клочек Лілія Валентинівна (д. психол. н., доц.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

