Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100365
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: 2.2 - 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: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01562987
Адреса: вул. Соборна, буд. 87, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21050, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380432550400
E-mail: secretarvtei@ukr.net

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01562987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 87, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21050, Україна
Телефон: 380432550400
E-mail: secretarvtei@ukr.net

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Правові основи превентивної діяльності соціального працівника

Назва роботи (англ)
Legal bases of preventive activity of a social worker

Мета роботи (укр)
Здійснити

теоретичне

обгрунтування

правового

супроводу

превентивної

діяльності

соціальних

працівників

з

урахуванням сучасних суспільних тенденцій.

Мета роботи (англ)
To carry out the theoretical substantiation of legal support of preventive activity of social workers taking into account modern
social tendencies.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження превентивної діяльності соціальних
працівників)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Методичні рекомендації, наукові статті, участь у конференціях
Галузь застосування: 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім
обов'язкового соціального страхування

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

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

Правові основи превентивної діяльності соціального працівника

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.67
Індекс УДК: 349.3, 364-212:001.89

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Замкова Наталія Леонідівна (д. філос. н., к. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Штифурак Віра Євгенівна (д. пед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Гесаль Інна Степанівна (Тел.: +38 (067) 732-45-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

