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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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071240
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58012, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380372584810
Телефон: 380372552914
E-mail: rector@chnu.edu.ua
WWW: http://www.chnu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071240
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58012, Україна
Телефон: 380372584810
Телефон: 380372552914
E-mail: rector@chnu.edu.ua
WWW: http://www.chnu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Психологічні аспекти функціонування сучасної сім’ї: адаптація та структурно-функціональна трансформація подружньої
та батьківської підсистем

Назва роботи (англ)
Psychological aspects of the modern family functioning: adaptation, structural and functional transformation of marital and
parental subsystems

Мета роботи (укр)
Виявити та описати особливості адаптаційних та структурно-функціональних змін в подружній та батьківсько-дитячій
підсистемах сучасної сім’ї.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to identify and describe the features of adaptive and structural-functional changes in the marital and
parent-child subsystems of the modern family
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні наукові дослідження з актуальних
проблем психологічних особливостей функціонування сім’ї в умовах динамічних суспільних змін.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: M 72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Психологічні аспекти функціонування сучасної сім’ї: адаптація та
1

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

структурно-функціональна трансформація подружньої та батьківської
підсистем

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 15.81.65
Індекс УДК: 159.9:316.356.2; 159.9:64

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Саміла Андрій Петрович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Радчук Валентина Миколаївна (к. психол. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Холодницька Любов Миколаївна (Тел.: +38 (037) 258-48-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

