Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000230
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6551030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 8973.726
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2666.592

2023

3126.767

2024

3180.367

2. Замовник
Назва організації: Національна академія педагогічних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00046077
Адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 52-а, м. Київ, 04053, Україна
Підпорядкованість: Кабінет міністрів
Телефон: 380444813700
Телефон: 380442263180
E-mail: info@naps.gov.ua
WWW: http://naps.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35392834
Підпорядкованість: Національна академія педагогічних наук України
Адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 52-д, м. Київ, 04053, Україна
Телефон: 380444831467
Телефон: 380444812727
Телефон: 380672327850
E-mail: iod@iod.gov.ua
WWW: http://iod.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Науково-методичне забезпечення реалізації змісту спеціалізованої освіти наукового спрямування

Назва роботи (англ)
Scientific and methodological support for the implementation of the content of specialized education in the scientific field

Мета роботи (укр)
Розробити, експерементально перевірити та обгрунтувати науково-методічні засади реалізації змісту середньої освіти
наукового спрямування

Мета роботи (англ)
To develop, experimentally test and substantiate the scientific and methodological principles of implementing the content of
secondary education in the scientific field
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Освіта

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Підтвердити, що державний стандарт середньої спеціалізованої освіти
наукового спрямування необхідно реалізувати у формі операційних,
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

організаційних, комунікативних, технічних та практичних умінь,
комплексу вимог до дослідницької компетентності ліцеїстів та вимог
до результатів дослідно-орієнтованого навчання здобувачів освіти за
вибраним профілем.
Моделювальний. Обґрунтувати критерії відбору навчальнотренувальних завдань і вправ, спрямованих на формування

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

перелічених умінь та методичні засади їх реалізації у навчальному
процесі середніх спеціалізованих закладів освіти наукового
спрямування.
Експериментально-узагальнювальний. Експериментально перевірити
розроблені форми і методи реалізації програмних результатів

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

навчання у закладах середньої спеціалізованої освіти наукового
спрямування. Узагальнити одержані результати у формі науковометодичних засад реалізації змісту середньої спеціалізованої освіти
наукового спрямування.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.25.07
Індекс УДК: 373.1.013, 373,1013, 371,1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гальченко Максим Сергійович (д. філос. н.)
Керівники роботи:
Волощук Іван Степанович (д.пед.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Іващенко Л.В. (Тел.: +38 (066) 449-83-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

