Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104875
Відкрита
Дата реєстрації: 12-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6551030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 360.312
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

360.312

2. Замовник
Назва організації: Національний фонд досліджень України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42734019
Адреса: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, Київська обл., 01001, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442981622

3. Виконавець
Назва організації: Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
Код ЄДРПОУ/ІПН: 30022018
Підпорядкованість: Нацiональна академія педагогічних наук України
Адреса: бульвар Т. Шевченка, буд. 27-а, м. Київ, Київська обл., 01032, Україна
Телефон: 380442527011

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служби системи освіти

Назва роботи (англ)
Overcoming the consequences of COVID-19 pandemic in the activities of the psychological service of the education system

Мета роботи (укр)
Обґрунтувати зміст та розробити відповідні засоби (методики, техніки і технології) діяльності працівників психологічної
служби системи освіти з подолання соціально-психологічних наслідків пандемії COVID-19. Розробити програми
дистанційних курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з організаційно-методичного
забезпечення психосоціальної допомоги постраждалим внаслідок пандемії COVID-19 учням і педагогічним працівникам із
залученням батьківської громадськості.

Мета роботи (англ)
to substantiate the content and develop appropriate tools (methods, techniques, and technologies) activities of employees of the
psychological service of the educational system to overcome the socio-psychological consequences of the COVID-19 pandemic;
to develop programs of distance training courses for practicing psychologists and social educators on organizational and
methodological support of psychosocial assistance to students and teachers affected by the COVID-19 pandemic employees
with the involvement of the parent community.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: навчальні програми, методичний посібник
Галузь застосування: Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія

Експерти

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

10.2020

12.2020

Остаточний звіт

Теоретико-емпіричний

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 15.81
Індекс УДК: 159.9, 159.9

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Панок Віталій Григорович (д. психол. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Панок Віталій Григорович (д. психол. н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Горленко Валентина Миколаївна (Тел.: +38 (044) 252-70-11)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

