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Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2022
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: 2.7 - інше (робота в межах робочого часу викладачів)

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: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Зміст та технології професійної підготовки фахівців соціальної сфери

Назва роботи (англ)
The Content and Technologies of Professional Training of Specialists in Social Area

Мета роботи (укр)
Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників відповідно до
сучасних запитів суспільства та розробка ефективних технологій практичної підготовки фахівців соціальної сфери

Мета роботи (англ)
Updating the content of professional training of future social teachers and social workers in accordance with modern demands
of society and the development of effective technologies for the practical training of specialists in the social sphere
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: монографія, навчально-методичний посібник
Галузь застосування: 73.20.2 Дослідження і розробки в галузі суспільних наук

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

01.2017

12.2021

Остаточний звіт

Зміст та технології професійної підготовки фахівців соціальної сфери

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.35
Індекс УДК: 378, 378, 378.4.013.42:37.091.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філ. н., професор)
Керівники роботи:
Корнят Віра Степанівна (к. пед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Писаревська Л.С. (Тел.: +38 (032) 239-44-47)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

