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Відкрита

Дата реєстрації: 01-11-2018

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: Київський національний університет культури і мистецтв

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02214159

Адреса: вул. Євгена Коновальця, 36, м. Київ, Київ, 01601, Україна

Підпорядкованість: Міністерство культури України

Телефон: 0445299995

3. Виконавець

Назва організації: Київський національний університет культури і мистецтв

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02214159

Підпорядкованість: Міністерство культури України

Адреса: вул. Євгена Коновальця, 36, м. Київ, Київ, 01601, Україна

Телефон: 0445299995

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної науки й освіти

Назва роботи (англ)



Actual problems of information and communication science and education

Мета роботи (укр)

Новітні умови існування суспільства вимагають нагального реагування фахівців і розроблення стратегічно важливих для 
його життєдіяльності тем. Інформатизація суспільства, поширення електронних документів, архівів, бібліотек в е-
середовищі, мережевих видань, новітні можливості комунікації потребують розроблення прикладно-технологічних засад 
діяльності будь-якої установи з метою реалізації основних її завдань, формування й підтримки громадянського 
суспільства, розвитку правової держави. Раціональних і модернізованих підходів вимагають традиційні аспекти 
менеджменту, керування інформаційними системами, процесами з урахуванням можливостей системи електронної 
взаємодії, інформаційної інфраструктури суспільства загалом. Метою науково-дослідної роботи є розроблення цілісної 
моделі розвитку інформаційно-комунікаційної науки, її основних напрямів, завдань та реалізації інноваційних підходів у 
фаховій освіті синхронно з удосконаленням її змістового складника.

Мета роботи (англ)

Newest living conditions in a society require the urgent response of specialists and the development of topics strategically 
important for its life. Computerization of society, the dissemination of electronic documents, archives, libraries in the e-
environment, network publications, advanced communication capabilities require the development of application and 
technological principles in the activities of any institution in order to fulfill its main tasks, the formation and support of civil 
society, the development of the rule of law. Rational and modernized approaches require traditional aspects of management, 
information systems management, processes taking into account the possibilities in the system of electronic interaction, 
information infrastructure of а society as a whole. The purpose of the research work is to develop a coherent model of the 
information and communication science development, its main directions, tasks and implementation of innovative approaches 
in vocational education in synchronization with the improvement of its content component.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Освоєння інноваційних підходів, технологій 
інформаційно-комунікаційної науки, теорії й методики фахової освіти)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали, Монографічні, дисертаційні, 
довідкові, інші наукові дослідження, навчально-методичні продукти

Галузь застосування: Інформаційна, видавнича, бібліотечна, архівна справа; журналістика і зв'язки з громадськістю

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 11.2018 12.2018 Проміжний звіт Аналіз спеціальної літератури, електронних ресурсів за темою

2 01.2019 12.2019 Проміжний звіт
Визначення основних проблем інформаційно-комунікаційної науки й 
освіти, їх взаємозв'язків із практичною сферою застосування

3 01.2020 12.2020 Проміжний звіт
Визначення пріоритетних напрямів і завдань інформаційно-
комунікаційної науки й освіти

4 01.2021 12.2021 Проміжний звіт Підготовка наукових, навчально-методичних документів за темою

5 01.2022 12.2022 Проміжний звіт
Підготовка наукових, навчально-методичних досліджень, навчальних 
видань за темою

6 01.2023 12.2023 Остаточний звіт
Підсумкове доопрацювання результатів за темою та їх рецензування, 
приймання НДР



7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 13.31, 13.31.11.15, 13.31.11.19, 13.31.22, 13.31.22.11, 13.31.09, 13.41, 13.71, 13.71.07, 13.71.09, 14.01.29, 
19.51.45, 19.51.61, 20.15, 20.15.05, 12.21.30, 13.31.12

Індекс УДК: 02, 930.2:002, 02:004, 025, 025.5, 02(091), 01; 02, 930.25, 930.251, 930(091), 37:002, 002.2, 655.4, 002.6; 021, 002.6, 
004:001; 007, 930.2:002, 3; 009 3; 32.019.52 3:002 001.11 001(091) 004:001; 007 37:002 7:002 7:655 02:004 002.6; 021 002.6 02

8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Бондар Ігор Савич

Керівники роботи: 

Новальська Тетяна Василівна (д. і. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бездрабко В.В. (Тел.: +38 (097) 445-51-56)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


