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3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 25736989
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4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 
НДР або безкоштовно)



КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.7 - інше

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 0.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Удосконалення підготовки майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній 
діяльності

Назва роботи (англ)

Improving the training of future teachers to use information and communication technologies in professional activity

Реферат (укр)

 Досліджено особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності майбутніх 
педагогів; визначено шляхи вдосконалення умінь використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній 
діяльності; виділено рівні готовності до їх застосування: початковий, середній, достатній, високий; проведено аналіз 
освітніх програм, за якими здійснюється підготовка майбутніх педагогів; встановлено причини початкового та середнього 
рівнів сформованості рівня володіння ІКТ вчителями. Розроблено та реалізовано модель розвитку інформаційно-
комунікаційної компетентності вчителів у процесі впровадження комплексу організаційно-педагогічних умов: оновлення 
змісту освіти через розробку інтегрованих планів, програм, спецкурсів, навчальних матеріалів для професійної підготовки 
вчителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; формування потреби в ІКТ через організацію 
діяльності вчителів в інформаційному освітньому середовищі та інтенсивне використання засобів комунікації з метою 
цілеспрямованого навчання, взаємодії; забезпечення управління розвитком рівня володіння ІКТ на основі впровадження 
сучасних технологій навчання, організаційних форм навчання та освітніх послуг; формування здатності вчителів до 
функціонального навчання через застосування різноманітних електронних освітніх ресурсів, комп’ютерних програм, 
сучасних програмних комплексів для підтримки навчання, які вимагають відбору необхідної інформації та їх 
цілеспрямованого використання і подачі; організація самостійної роботи вчителів з використанням інноваційних 
технологій. Рівень підготовки майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в 
професійній діяльності визначався за допомогою діагностичного інструментарію: педагогічні спостереження, бесіди з 
викладачами і вчителями, анкетування, тестування; аналіз досвіду роботи щодо основних положень дослідження, 
експертні оцінки, статистичний аналіз результатів дослідження.

Реферат (англ)

 Peculiarities of application of information and communication technologies in professional activity of future teachers are 
investigated; identified ways to improve the ability to use information and communication technologies in professional 
activities; levels of readiness for their application are allocated: initial, average, sufficient, high; the analysis of educational 
programs on which training of future teachers is carried out is carried out; the reasons of the initial and middle levels of 
formation of the level of ICT mastery by teachers are established. A model for the development of ICT competence of teachers in 
the process of implementing a set of organizational and pedagogical conditions has been developed and implemented: updating 
the content of education through the development of integrated plans, programs, special courses, training materials for teacher 
training using ICT; formation of the need for ICT through the organization of teachers' activities in the information educational 
environment and intensive use of means of communication for the purpose of purposeful learning, interaction; ensuring the 
management of the development of the level of ICT mastery on the basis of the introduction of modern learning technologies, 
organizational forms of learning and educational services; formation of teachers' ability to functional learning through the use of 
various electronic educational resources, computer programs, modern software packages to support learning, which require the 
selection of necessary information and their purposeful use and presentation; organization of independent work of teachers 



with the use of innovative technologies. The level of future teachers for the use of ICT in professional activities was determined 
using diagnostic tools: pedagogical observations, conversations with teachers, questionnaires, testing; analysis of work 
experience on the main provisions of the study, expert assessments, statistical analysis of research results.

Індекс УДК: 378, [378.147:004]:373.5.001.3-051

Коди тематичних рубрик НТІ: 81.79.11.23

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Віртуальний музей обчислювальної техніки

Назва продукції (англ): Virtual museum of computer technology

Очікувані результати: Програмні продукти

Галузь застосування: Освіта

Опис продукції (укр): Віртуальний музей висвітлює: • історичні передумови створення обчислювальної техніки; • історію 
розвитку обчислювальної техніки, перших ЕОМ, поколінь ЕОМ та персональних комп’ютерів; • внесок відомих вчених та 
інженерів у створення та вдосконалення електронно-обчислювальних машин; • хронологічну таблицю розвитку засобів 
інформатики та обчислювальної техніки.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Інформування зацікавлених осіб (учнів, студентів, учителів, викладачів) 
щодо вкладу вчених України в розвиток сучасної обчислювальної техніки

Стадія завершеності НТП: Ідея, концепція

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 01.201607.2020

Виробник продукції: Рівненський державний гуманітарний університет

Споживачі продукції: 

Перспективні ринки: заклади освіти

Права інтелектуальної власності: не оформлялось

Форми та умови передачі продукції: знаходиться у вільному доступі
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