
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U107474

Відкрита

Дата реєстрації: 22-01-2021

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

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125585

Адреса: вул. Алчевських, буд. 29, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380577006909

Телефон: 380572680619

E-mail: rektor@hnpu.edu.ua

WWW: http://hnpu.edu.ua/

3. Виконавець

Назва організації: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125585

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Алчевських, буд. 29, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

Телефон: 380577006909

Телефон: 380572680619

E-mail: rektor@hnpu.edu.ua

WWW: http://hnpu.edu.ua/



4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Наукові основи і навчально-методичний супровід педагогічного процесу в закладах освіти: історико-педагогічний, 
компаративний, прогностичний аспекти

Назва роботи (англ)

Scientific foundations and educational and methodological support of the pedagogical process in educational institutions: 
historical and pedagogical, comparative, prognostic aspects

Мета роботи (укр)

Узагальнити теоретичні основи сучасного педагогічного процесу, обґрунтувати особливості змісту, форм, методів, 
технологій підвищення його ефективності у закладах освіти різних рівнів з урахуванням вимог інтеграції, глобалізації, 
гуманізації освіти в Україні.

Мета роботи (англ)

To generalize theoretical bases of modern pedagogical process, to substantiate features of the maintenance, forms, methods, 
technologies of increase of its efficiency in educational institutions of various levels taking into account requirements of 
integration, globalization, humanization of education in Ukraine.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 
технологій, робототехніки

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: 85. Освіта

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2021 12.2025 Остаточний звіт
Наукові основи і навчально-методичний супровід педагогічного 
процесу в закладах освіти: історико-педагогічний, компаративний, 
прогностичний аспекти.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 14, 14.15.25, 81.79.11.23

Індекс УДК: 37, 371"731", 378, 37.013



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Бойчук Юрій Дмитрович (д.пед.н., професор)

Керівники роботи: 

Золотухіна Світлана Трохимівна (д. пед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Боярська-Хоменко Анна Володимирівна (Тел.: +38 (099) 404-11-19)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


