Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002498
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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: Мукачівський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36246368
Адреса: вул. Ужгородська, буд. 26, м. Мукачеве, Мукачівський р-н., Закарпатська обл., 89600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380313121109
E-mail: info@msu.edu.ua
WWW: https://msu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Мукачівський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36246368
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Ужгородська, буд. 26, м. Мукачеве, Мукачівський р-н., Закарпатська обл., 89600, Україна
Телефон: 380313121109
E-mail: info@msu.edu.ua
WWW: https://msu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Професійне становлення особистості в сучасному інформаційному суспільстві: персоногенетичний підхід

Назва роботи (англ)
Professional development of the personality in the modern information society: personogenetic approach

Мета роботи (укр)
Дослідження професійного становлення особистості в сучасному інформаційному просторі з метою вироблення
рекомендацій та реалізації комплексного наукового підходу щодо підвищення фахових компетентностей особистості

Мета роботи (англ)
Research of professional development of the personality in the modern information space in order to develop solutions and
implement a comprehensive scientific approach to improve professional competencies of the personality
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Удосконалення процесу формування компонентів
професійного становлення, які лежить в основі здатності до саморозвитку)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 72.1. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 85.4. Вища
освіта

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Професійне становлення особистості в сучасному інформаційному
суспільстві: персоногенетичний підхід

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 15.21.51
Індекс УДК: 159.922, 159.923.2:331.54

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Щербан Тетяна Дмитрівна (д.психол.н., професор)
Керівники роботи:
Корнієнко Іннокентій Олексійович (д. психол. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Максютова Олена (Тел.: +38 (031) 313-13-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

