Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112774
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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: Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25736989
Адреса: вул. Степана Бандери, буд. 12, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 38036634224
E-mail: rectorat@rdgu.uar.net
WWW: http://www.rshu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25736989
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Степана Бандери, буд. 12, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Телефон: 38036634224
E-mail: rectorat@rdgu.uar.net
WWW: http://www.rshu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Інноваційні технології навчання природничих наук у закладах загальної середньої та вищої освіти

Назва роботи (англ)
Innovative technologies of teaching natural sciences in general secondary and higher education institutions

Мета роботи (укр)
Теоретично обґрунтувати, проаналізувати, адаптувати й удосконалити інноваційні технології навчання природничих наук
та експериментально перевірити ефективність їх впровадження у закладах загальної середньої і вищої освіти.

Мета роботи (англ)
substantiate theoretically, analyze, adapt, improve innovative technologies of teaching natural sciences and test experimentally
the effectiveness of their implementation in general secondary and higher education institutions.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження й експериментальні розробки у сфері
суспільних і гуманітарних наук)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Освіта

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

09.2021

06.2026

Остаточний звіт

Впровадження інноваційних технології в природничій освіті

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.25.09, 14.35.09, 14.01.76
Індекс УДК: 373.1.02:372.8, 378.02:372.8, 37.001.76, 37.001.76 373.1.02:372.8 378.02:372.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Постоловський Руслан Михайлович (к.і.н., професор)
Керівники роботи:
Грицай Наталія Богданівна (д. пед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Грицай Наталія Богданівна (Тел.: +38 (067) 355-16-82)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

