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Форма 1 

Інформація про науково-дослідну роботу  
 

Факультет __________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 
 

І. Основні показники НДР 

Таблиця 1. 

1.Участь у розробці та реалізації наукових проектів та грантів 

1.1. Діючі наукові проекти та гранти 

№ 

n/n 
Назва проекту(гранту) 

Установи-учасники 

проекту(гранту) 

Учасники від  

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Термін виконання 

проекту(гранту) 

(роки) 

Організація, що здійснює 

фінансування 

проекту(гранту) 

Примітки 

       

       

       

1.2. Проекти, які подані для участі у конкурсах наукових проектів 

№ 

n/ 
Назва проекту(гранту) Назва конкурсу 

Організатор 

конкурсу 

Організації 

співвиконавці 

Учасники від 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Примітки  

       

       

       

       

Таблиця 2. 

2. Наукові лабораторії  

Повна назва  ПІБ керівника Телефон, e-mail Основні результати роботи за 2021 Примітки  

     

     

     

2.2. Науково-дослідні (науково-методичні/навчально-наукові) центри 

Повна назва ПІБ керівника Телефон, e-mail Основні результати роботи за 2021 Примітки  
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2.3. 

а) Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків). 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою: 

Країна партнер  

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво,  

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Німеччина ТестДаф-Інститут, 

м.Бохум 

Опробовування тестів для 

визначення знань 

студентів 

Угода про співпрацю між 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова та Тест 

ДаФ-Інститутом 

Впровадження досвіду 

проведення екзаменів 

 

 

2.3. 

б)Детальні дані по міжнародній та внутрішній академічній мобільності викладачів та студентів університету 

Країна 
ЗВО-

партнер 

Назва 

програми 

чи проєкту 

Форма мобільності 

Навчання за 

програмами академічної  

мобільності 

Мовне стажування Наукове стажування 
Інші форми мобільності 

(free-mover students) 

К-сть 

студентів 

К-сть 

викладачів 

К-сть 

студентів 

К-сть 

викладачів 

К-сть 

студентів 

К-сть 

викладачів 

К-сть 

студентів 

К-сть 

викладачів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

2.4. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії 

наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) 
(спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної 

співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання). 
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2.5. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків)  

 

2.6. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах кафедральної тематики  
(коротко зазначити тематику (колективна чи індивідуальна), наукових керівників, науковий результат, його значимість). 

№ 
Назва основного напрямку наукової 

діяльності, назви наукових тем (робіт) 
Виконавець 

Джерело 

фінансування, 

організація 

замовник 

Кол. 

чи  

інд. 

Зареєстровано 

в УкрІНТЕІ 

(рік) 

Чи 

завершується 

тема у 2022 

році(так/ні) 

Кінцевий результат 

1. Педагогічний дизайн освітнього 

середовища підготовки студентів 

немовних спеціальностей 

Яременко-

Гасюк О.О. 

За кошти 

виконавця, 

кафедра 

Кол. 2020 ні статті 

2. Формування професійно орієнтованого 

іншомовного навчального середовища 

в умовах університету 

Петько Л.В. За кошти 

виконавця, 

кафедра 

Кол. 2019 ні статті 

3. Комунікативно-прагматичний аспект 

порівняльно-історичних досліджень в 

галузі стилістики німецької і 

української мов 

Іваненко С.М. За кошти 

виконавця, 

кафедра 

Кол. 2020 ні статті 

4. Реалізація автономного навчання 

іноземних мов через центри само 

доступного навчання 

Смольнікова 

О.Г. 

За кошти 

виконавця, 

кафедра 

Кол. 2020 ні статті 

5. Формування професійно орієнтованого 

іншомовного навчального середовища 

в умовах університету 

Запара В.М. За кошти 

виконавця, 

кафедра 

Кол. 2019 ні тези 

6. Міжкультурна комунікація в умовах 

сучасного соціокультурного 

середовища  

Холоденко 

О.В. 

За кошти 

виконавця, 

кафедра 

Кол. 2019 ні статті 

7. Міжкультурна комунікація в умовах 

сучасного соціокультурного 

середовища  

Панов С.Ф. За кошти 

виконавця, 

кафедра 

Кол. 2019 ні стаття 

8. Міжкультурна комунікація в умовах 

сучасного соціокультурного 

середовища  

Кузьменко 

Р.І. 

За кошти 

виконавця, 

кафедра 

Кол. 2019 ні Тези, стаття 

2.7. Обрано до складу державних академій(НАН України, НАПН України…) 
№ 

n/n 

ПІБ обраної особи Статус 

(академік, член-кореспондент) 

Назва академії примітки 



 4 

     

2.8. Обрано до складу громадських організацій (АНБО, АНВШ, …) у 2022 році 
№ 

n/n 

ПІБ обраної особи Статус 

(академік, член-кореспондент) 

Назва академії примітки 

     

2.9.Діючі наукові школи 

Назва Керівник 
Кількість підготовлених кандидатів, 

докторів, аспірантів 
Примітки 

    

    

Таблиця 3. 

3. Інноваційна спрямованість результатів 

      

 Подано заявок на видачу 

охоронних документі 

Отримано охоронних 

документів 

Отримано авторських свідоцтв   

В Україні       

За кордоном      
Примітка - копії свідоцтв. 

Таблиця 5. 

4. Кількість елементів інноваційної інфраструктури створених за звітний період 

Бізнес - інкубатори Технопарки Наукові парки Інше 

    

    

    

Декан факультету 


