Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100257
Відкрита
Дата реєстрації: 10-01-2021
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
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: Львівський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493735
Адреса: вул. Володимира Великого, буд. 1, м. Дубляни, Жовківський р-н., Львівська обл., 80381, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380322242925
Телефон: 380322945501
E-mail: rectorat@lnau.lviv.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493735
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимира Великого, буд. 1, м. Дубляни, Жовківський р-н., Львівська обл., 80381, Україна
Телефон: 380322242925
Телефон: 380322945501
E-mail: rectorat@lnau.lviv.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Людина, суспільство і природа у контексті глобалізаційних трансформацій: філософський, соціокультурний та
етнонаціональний виміри

Назва роботи (англ)
Human, society and nature in the context of global transformations: philosophical, socio-cultural and ethno-national dimensions

Мета роботи (укр)
Комплексний критичний аналіз трансформацій, яких зазнають людина, суспільство, культура і природне середовище в
умовах сучасного технологічного поступу та глобалізаційних процесів

Мета роботи (англ)
Comprehensive critical analysis of the transformations, that affect human, society, culture and the environment in terms of
modern technological progress and globalization processes
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Критичний аналіз та розробка теорій, спрямованих
на підвищення якості функціонування людини у сучасному глобальному технологізованому світі)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Філософія, антропологія, фізична економія, культурологія, філософія техніки, екоетика, соціальнофілософські дослідження

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2025

Проміжний звіт

2

01.2021

12.2025

Проміжний звіт

3

01.2021

12.2025

Проміжний звіт

4

01.2021

12.2025

Проміжний звіт

5

01.2021

12.2025

Проміжний звіт

6

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

Антропосоціальні студії у контексті глобального технократичного
поступу
Фізична економія та збалансоване природокористування у світлі
екологічних загроз сучасності
Етнонаціональні відносини крізь призму сучасних інтеграційних
процесів
Трансформація особистості викладача та студента в системі вищої
освіти посттоталітарних країн
Філософські проблеми природознавства та екології
Сучасні українознавчі дослідження в контексті соціокультурного,
антропоцентричного та етнолінгвістичного підходів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.21.45, 87.01, 02.11, 04.51.51, 04.71, 02.15.52
Індекс УДК: 001:17; 17.001.57; 504:17; 614.253, 504; 504.75; 574, 101.1, 316.334:7; 316.334:008, 316.334.552; 316.93/.99,

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Снітинський Володимир Васильович (д.б.н., професор)
Керівники роботи:
Лазарева Марина Леонідівна (к. філос. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Лазарева Марина Леонідівна (Тел.: +38 (097) 944-43-75)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

