Тема: ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБРОБЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Терміни реалізації: 2019 р. – до тепер.
Наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, д.пед.н., проф. О.В. Єжова (201920 рр.).
Виконавці: к.пед.н., доц. О.В. Абрамова, к.пед.н., доц. Н.В. Манойленко,
к.пед.н., доц. Н.В. Мироненко, к.пед.н., доц. О.В. Пуляк, д.пед.н., доц.
О.М. Трифонова, к.пед.н., доц. Л.О. Чистякова, ст.вик. Т.В. Куценко, зав.лаб.
Т.В. Хріненко та інші.
Результати: посібник (рекомендовано МОН); 5 глав у колективних
закордонних монографіях; 6 наукових публікацій у виданнях, включених до
наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection (О.В. Єжова,
О.В. Абрамова,
Н.В. Манойленко,
Н.В. Мироненко,
О.В. Пуляк,
Л.О. Чистякова); публікації у фахових виданнях України; участь у міжнародних
та всеукраїнських конференціях. Підготували творчі та наукові роботи зі
студентами на олімпіади та конкурси: 3 роботи (2019 р.) на Всеукраїнський
конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних
наук (галузі знань «Технології легкої промисловості», секція Дизайн та
Технології легкої промисловості) та 1 робота (2020 р.) у вказаному конкурсі, 1
місце на ІІ етапі – Н. Скляренко, студентка спеціальності Професійна освіта
(Технології виробів легкої промисловості) (керівник О.В. Єжова); 2 роботи
(2019 р.) на Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності
«Технологічна освіта», 3 місце на ІІ етапі – О. Матійко (керівник
Л.О. Чистякова); 2 роботи (2020 р.) на Всеукраїнський конкурс студентських
робіт зі спеціальності «Технологічна освіта», участь у ІІ етапі; 1 робота
(2020 р.) на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Молодь і
прогрес у раціональному природокористуванні», номінація Цивільна безпека,
2 місце – О. Криховецька, студентка спеціальності Середня освіта (Трудове
навчання та технології) (керівник О.В. Пуляк) та інші.
Результати дослідження впроваджуються у виробництво швейного
підприємства ТОВ Куртаж, м. Кропивницький (довідка від 08.01.2019), у
практику роботи ЦДПУ імені В. Винниченка (Довідка про впровадження
результатів дослідження №16-н від 15.01.19), ЗВО України (на конференціях,
практичних семінарах), Польщі (Вища школа соціально-економічної освіти, м.
Пшеворськ, стажування Н.В. Манойленко; Вища технічна школа м. Катовіце,
стажування викладачів, виступи на конференція О.В. Абрамова, О.В. Єжова,
Н.В. Манойленко, Н.В. Мироненко, О.В. Пуляк, М.І. Садовий, О.М. Трифонова,
Т.В. Хріненко), Молдови (Технічний університет Молдови, м. Кишинів, участь
у конференції О.В. Єжова), Беларусі та ін.

