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Відкрита
Дата реєстрації: 20-09-2022
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.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Одеський національний морський університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01127777
Адреса: вул. Мечнікова, буд. 34, м. Одеса, Одеська обл., 65029, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380662471573
E-mail: office@onmu.odessa.ua

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний морський університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01127777
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Мечнікова, буд. 34, м. Одеса, Одеська обл., 65029, Україна
Телефон: 380662471573
E-mail: office@onmu.odessa.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Стресогенність у сучасному суспільстві

Назва роботи (англ)
Stress in modern society

Мета роботи (укр)
Мета роботи – теоретичний аналіз психологічної літератури, теоретичне обґрунтування, емпіричне та експериментальне
вивчення порушення адаптації у форс-мажорних ситуаціях у студентів спеціальності морського і річкового транспорту;
особливості психологічного благополуччя в екзистенційній парадигмі; вивчення учбового стресу у студентів; вивчення
особливостей внутрішнього «підриву» теоретичної частини світогляду; методологічні проблеми моделювання здоров’я з
урахуванням управління його станами; дослідження особливостей прояву професійного вигорання у студентів; вивчення
суб’єктивної оцінки стресу; особливості психологічного благополуччя іноземців в умовах психосоціального стресу;
вивчення адаптаційного потенціалу студента; дослідження специфіки прояву агресивності осіб з різним рівнем
соціального інтелекту; дослідження конфліктів у діяльності юристів; прояви стресостійкості в умовах часткової
депривації волі; дослідження чинників, що визначають концепт емоційного інтелекту.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is a theoretical analysis of psychological literature, theoretical substantiation, empirical and
experimental study of maladjustment in force majeure situations among students majoring in sea and river transport;
peculiarities of psychological well-being in the existential paradigm; study of academic stress in students; studying the
peculiarities of the internal "undermining" of the theoretical part of the worldview; methodological problems of modeling health
taking into account the management of its conditions; study of the peculiarities of the manifestation of professional burnout in
students; studying the subjective assessment of stress; peculiarities of psychological well-being of foreigners in conditions of
psychosocial stress; studying the adaptation potential of the student; study of the specifics of the aggressiveness of persons with
different levels of social intelligence; study of conflicts in the activities of lawyers; manifestations of stress resistance in
conditions of partial deprivation of will; study of factors determining the concept of emotional intelligence.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Соціальні та поведінкові науки)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Профілактика та корекція психологічних проблем в морегосподарчій галузі

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
195

09.2018

12.2021

Остаточний звіт

Стресогенність у сучасному суспільстві

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 04.51.54
Індекс УДК: 316.77, 195.95

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Руденко Сергій Василійович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Шевченко Росіна Петрівна (д. психол. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Кернас Андрій В'ячеславович (Тел.: +38 (066) 637-87-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

