Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000275
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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.): 1.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

0.300

2023

0.300

2024

0.400

2. Замовник
Назва організації: Державний університет "Одеська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43861328
Адреса: пр. Шевченка, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65044, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380487223474
E-mail: opu@opu.ua
WWW: http://www.opu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний університет "Одеська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43861328
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Шевченка, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65044, Україна
Телефон: 380487223474
E-mail: opu@opu.ua
WWW: http://www.opu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Забезпечення інтерактивності під час змішаного навчання з мовної підготовки іноземних громадян

Назва роботи (англ)
Providing interactivity during mixed language training for foreign citizens

Мета роботи (укр)
Підвищення інтерактивності заходів навчального процесу, побудованому на аудиторній, дистанційній та змішаній формах
її реалізації, на прикладі мовної підготовки іноземних громадян, а також напрацювання рекомендацій щодо
впровадження нових інтерактивних елементів навчання в навчально-виховний процес з іноземними студентами
побудованих на підставі аналізу їх ефективності.

Мета роботи (англ)
Improving the interactivity of educational activities based on classroom, distance and mixed forms of its implementation, on the
example of language training of foreign citizens, as well as developing recommendations for implementing new interactive
elements of learning in the educational process with foreign students based on analysis of their effectiveness.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (підвищення інтерактивності заходів навчального
процесу у ВНЗ)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Вищі навчальні заклади

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз типології інтерактивних навчальних матеріалів різноманітного
напрямку, наявного навчально-методичного забезпечення щодо
відповідності сучасним вимогам до інтерактивної складової
навчального процесу. Розробка основних методичних вимог до
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

інтерактивних форм навчання з мовного та предметного напрямків
підготовки.Розробка пілотних проєктів із реалізації розширення
інтерактивних заходів у різних елементах навчального процесу. Аналіз
аудиторної, поза аудиторної, дистанційної та змішаної форм навчання
з погляду на якісне наповнення та підвищення взаємодії, що основане
на визначенні переваг і недоліків різних форм навчання.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 81.79.11.23
Індекс УДК: 378, 378.147.001.76

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дмитришин Дмитро Володимирович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Савєльєв Андрій Олександрович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Кісєль І.Г. (Тел.: +38 (097) 212-99-82)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

