Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200765
Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2022
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 державний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493014
Адреса: вул. Сковороди, буд. 1/3, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380532500273
Телефон: 380532222839
Телефон: 380532222957
E-mail: pdaa@pdaa.edu.ua
WWW: https://www.pdaa.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Полтавський державний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493014
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Сковороди, буд. 1/3, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Телефон: 380532500273
Телефон: 380532222839
Телефон: 380532222957
E-mail: pdaa@pdaa.edu.ua
WWW: https://www.pdaa.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Методолого-теоретичні основи та організаційно-методичні механізми практико-орієнтованої підготовки майбутніх
викладачів професійної освіти спеціалізації "Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові
технології"

Назва роботи (англ)
Methodological-theoretical foundations and organizational-methodical mechanisms of practice-oriented training of future
teachers of professional education specializing in "Agrarian production, processing of agricultural products and food
technologies"

Мета роботи (укр)
Розробка цілісної концепції та наскрізної системи практико-орієнтованої підготовки майбутніх викладачів професійної
освіти з аграрного, переробного та харчового виробництв, яка грунтується на впровадженні необхідних психологопедагогічних умов, сучасних методик навчання та інноваційних освітніх технологій.

Мета роботи (англ)
The development of a holistic concept and end-to-end system of practice-oriented training of future teachers of vocational
education in agricultural, processing and food industries, which is based on the implementation of the necessary psychological
and pedagogical conditions, modern teaching methods and innovative educational technologies.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Впровадження новітніх освітніх технологій для
якісної підготовки викладачів професійної освіти у галузі сільського господарства)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Педагогіка та методика професійної освіти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обгрунтування наукових підходів, принципів та моделей розвитку
1

09.2022 08.2023

Проміжний звіт

проблеми у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці професійної
освіти
Зміст практико-зорієнтованої підготовки майбутніх викладачів

2

09.2023 08.2024

Проміжний звіт

професійної освіти спеціалізації "Аграрне виробництво, переробка
сільськогосподарської продукції та харчові технології" та умови її
реалізації

3

09.2024 08.2025

Проміжний звіт

Модель та наскрізна система практико-орієнтованої підготовки
майбутніх викладачів професійної освіти
Впровадження методолого-теоретичних основ та організаційно-

4

09.2025 08.2026

Остаточний звіт

методичних механізмів у практику діяльності аграрної професійної
освіти регіону

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.33, 14.35
Індекс УДК: 377.5, 378

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Аранчій Валентина Іванівна (к.е.н., професор)
Керівники роботи:
Антонець Анатолій Вікторович (к. пед. н., доц.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

