Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100421
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 4809.1
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1459.3

2022

1601.6

2023

1748.2

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 01010, Україна
Підпорядкованість: НААНУ
Телефон: 380445219277
Телефон: 521-92-77
Телефон: prezid@naas.gov.ua
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00496797
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Героїв Оборони, буд. 10, м. Київ, 03127, Україна
Телефон: 380442582145
E-mail: dnsgb_uaan@ukr.net
WWW: http://dnsgb.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Інформаційно-комунікаційна діяльність ННСГБ НААН як чинник інноваційного розвитку аграрної галузі України

Назва роботи (англ)
Information and communication activities of NSAL NAAS as a factor of innovative development of the agricultural sector of
Ukraine

Мета роботи (укр)
Обґрунтування теоретичних засад та визначення перспективних напрямів використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у діяльності наукових бібліотек провідних країн світу з їх гармонійним адаптуванням для
потреб вітчизняної аграрної галузі в умовах розвитку інформаційного суспільства; удосконалення системи організації
бібліотечно-інформаційного забезпечення науковців та фахівців аграрної галузі з урахуванням перспективних напрямів
наукових досліджень

Мета роботи (англ)
Substantiation of theoretical bases and definition of perspective directions of use of modern information and communication
technologies in activity of scientific libraries of the leading countries of the world with their harmonious adaptation for needs of
domestic agrarian branch in the conditions of development of information society; improvement of the system of organization
of library and information support of scientists and specialists of the agrarian branch taking into account perspective directions
of scientific researches.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: бібліотечна справа, агропромисловий комплекс України

Експерти
Демидов Олександр Анатолійович (д.с.-г.н., доц.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчення досвіду застосування інформаційно-комунікаційних
1

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

технологій в бібліотечному обслуговуванні та збереженні наукових
фондів провідних країн світу
Удосконалення системи організації інформаційно-бібліотечного

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

забезпечення науковців і фахівців аграрної галузі з урахуванням
перспективних напрямів наукових досліджень

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

Розроблення, удосконалення методичних, інструктивних документів
на основні інформаційно-бібліотечні процеси

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.31.07
Індекс УДК: 02.001; 02:001.8, 00189:63:930.25(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вергунов Віктор Анатолійович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:
Бородай Ірина Сергіївна

Відповідальний за подання документів: Бородай І.С. (Тел.: +38 (095) 602-54-92)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

