Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100416
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
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: Головне управління Національної гвардії України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08803498
Адреса: вул. Народного Ополчення, буд. 9-а, м. Київ, Київська обл., 03151, Україна
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Телефон: 380442494112
Телефон: 380442494197

3. Виконавець
Назва організації: Національна академія Національної гвардії України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08610502
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Адреса: майдан Захисників України, буд. 3, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61001, Україна
Телефон: 380577329819
Телефон: 380577323756
E-mail: mail@nangu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Психологічна діагностика схильності до адиктивної поведінки військовослужбовців Національної гвардії України та її
профілактика

Назва роботи (англ)
Psychological diagnostics of a tendency to adept behavior of servicemen of the National Guard of Ukraine

Мета роботи (укр)
На основі теоретичного та методологічного аналізу наукових досліджень щодо процесу поширення адиктивної поведінки
у військовослужбовців сектору безпеки та оборони України, визначити типологію психологічних особливостей
військовослужбовців, схильних до адиктивної поведінки. Розробити програму профілактики для військовослужбовців
Національної гвардії України, схильних до адиктивної поведінки

Мета роботи (англ)
Based on the theoretical and methodological analysis of scientific research on the process of spreading addictive behavior in
servicemen of the security and defense sector of Ukraine, to determine the typology of psychological characteristics of
servicemen prone to addictive behavior. Develop a prevention program for servicemen of the National Guard of Ukraine prone
to addictive behavior.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Всебічне удосконалення психологічного
забезпечення військ)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Методичні документи
Галузь застосування: Оборона. Правоохоронна діяльність

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

06.2020 05.2022

Остаточний звіт

Психологічна діагностика схильності до адиктивної поведінки
військовослужбовців Національної гвардії України та її профілактика

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 15.81.43
Індекс УДК: 159.9:355.01, 159.9:355.01

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Соколовський Сергій Анатолійович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Приходько Ігор Іванович (д. психол. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Байда Максим Степанович (Тел.: +38 (050) 935-48-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

