Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200893
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31035253
Адреса: вул. Остроградського, буд. 2, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380532562313
E-mail: allmail@pnpu.edu.ua
WWW: http://pnpu.edu.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31035253
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Остроградського, буд. 2, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Телефон: 380532562313
E-mail: allmail@pnpu.edu.ua
WWW: http://pnpu.edu.ua/ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Концептуальні та технологічні основи інтеграції культурологічного й освітологічного знання в умовах професійної
підготовки фахівців

Назва роботи (англ)
Conceptual and technological bases of integration of cultural and educational knowledge in the conditions of professional
training of specialists

Мета роботи (укр)
Розробка стратегічних основ до вдосконалення системи професійної освіти на засадах культурологічного та
компетентнісно-професійного підходів

Мета роботи (англ)
Development of strategic foundations for improving the professional education system based on cultural and competenceprofessional approaches
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток наукових основ і освітніх технологій
професійної підготовки фахівців в Україні)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Теорія і методика професійної освіти

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

09.2022 08.2023

Проміжний звіт

2

09.2023 08.2025

Проміжний звіт

Дослідження історико-педагогічних основ формування і розвитку
професійної культури фахівців
Розробка концепцій, моделей і технологій підготовки майбутніх
фахівців на засадах розвитку професійної культури в умовах
визначених освітніх галузей і етапів неперервної освіти
Експериментальна перевірка та впровадження пропонованих науково-

3

09.2025 08.2027

Остаточний звіт

практичних розробок у процесі діяльності відчизняних закладів
професійної освіти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.35
Індекс УДК: 378

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гриньова Марина Вікторівна (д.пед.н., професор)
Керівники роботи:
Кравченко Любов Миколаївна (д.пед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Антонець Анатолій Вікторович (Тел.: +38 (066) 480-57-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

