Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103142
Відкрита
Дата реєстрації: 27-09-2019
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: 2201040
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

150

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
Телефон: 380444814763
E-mail: mon@mon.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125438
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Дрогобицький р-н., Львівська обл., 82100, Україна
Телефон: 380324431276
Телефон: 380324410474
E-mail: dekanat_sochum@ukr.net

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, досвід для
сьогодення

Назва роботи (англ)
Ukrainian and Polish intellectuals in the second half of the 19th - the first third of the twentieth century: cooperation, conflicts,
experience for the present

Мета роботи (укр)
Узагальнення різнопланового історіографічного матеріалу (творчі матеріали, его-документи, матеріали службового
справочинства тощо), в якому знайшов відображення широкий спектр проблематики, пов‘язаної із налагодженням та
трансформацією багатоманітних (насамперед, приватних, службових і професійних) комунікативних зв‘язків між
польськими та українськими інтелектуалами в період стрімкої модернізації їхніх національних спільнот (друга половина
ХІХ – перша третина ХХ ст.).

Мета роботи (англ)
Generalization of multifaceted historiographic material (creative materials, ego-documents, service records, etc.), which
reflected a wide range of issues related to the establishment and transformation of multifaceted (primarily private, official and
professional) communication links between Polish and Polish Ukrainian intellectuals in the period of rapid modernization of
their national communities (second half of XIX - first third of XX century).
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи, наукові статті
Галузь застосування: 72.2. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Експерти
Скотна Надія Володимирівна (д. філос. н., професор)

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

10.2019

12.2019

Остаточний звіт

Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій
третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, досвід для сьогодення

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.01.09
Індекс УДК: 930(091); 930(092), УДК 930(477:438)(092)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Скотна Надія Володимирівна (д. філос. н., професор)
Керівники роботи:
Тельвак Віталій Васильович (д. і. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Перхун Леся Василівна (Тел.: +38 (097) 897-68-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

