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Відкрита

Дата реєстрації: 15-10-2021

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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.005

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2022 0.003

2023 0.002

2. Замовник

Назва організації: Відокремлений структурyрний підрозділ "Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки 
Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33474270

Адреса: вул. Медична, буд. 10, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51931, Україна

Підпорядкованість: 

Телефон: 380569560770

3. Виконавець

Назва організації: Відокремлений структурyрний підрозділ "Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки 
Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33474270

Підпорядкованість: 

Адреса: вул. Медична, буд. 10, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51931, Україна

Телефон: 380569560770

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Управління процесом взаємодії коледжу зі стейкхолдерами

Назва роботи (англ)

Management of the process of interaction of college with stakeholders

Мета роботи (укр)

Теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель управління процесом взаємодії коледжу зі 
стейкхолдерами

Мета роботи (англ)

Theoretically substantiate, develop and experimentally test the management model of the process of interaction between the 
college and stakeholders

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Освоєння нових методів та методик менеджменту в 
сфері освіти)

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи

Галузь застосування: освіта

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 10.2021 12.2021 Проміжний звіт
Теоретичний аналіз стану проблеми взаємодії коледжу зі 
стейкхолдерами. Узагальнення закордонний та вітчизняний досвід

2 01.2022 06.2022 Проміжний звіт
Обґрунтування та розробка структури моделі управління процесом 
взаємодії коледжу зі стейкхолдерами.

3 07.2022 12.2022 Остаточний звіт
Експериментальна перевірка моделі управління процесом взаємодії 
коледжу зі стейкхолдерами.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 14.15.15

Індекс УДК: 371:351.851



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Бажан Сергій Петрович

Керівники роботи: 

Бажан Сергій Петрович

Відповідальний за подання документів: Коломоєць Олена Миколаївна (Тел.: +38 (097) 538-47-28)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


