Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100322
Відкрита
Дата реєстрації: 11-01-2021
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
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16459396
Адреса: вул. Г. Сковороди, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444256059
Телефон: 380444636783
E-mail: vkd@ukma.edu.ua
WWW: https://www.ukma.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16459396
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Г. Сковороди, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Телефон: 380444256059
Телефон: 380444636783
E-mail: vkd@ukma.edu.ua
WWW: https://www.ukma.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретична і практична філософія: історія та сучасність

Назва роботи (англ)
Theoretical and Practical Philosophy: History and Contemporaneity

Мета роботи (укр)
Основною метою роботи є дослідження актуальних проблем теоретичної та практичної філософії в контексті історичного
розвитку та сучасного стану комплексу філософських знань. Реалізація цієї мети передбачає передовсім аналіз та
переосмислення актуальних філософських концепцій, розробку ефективних філософських методів та підходів,
реконструкцію провідних тенденцій в історії вітчизняної та світової філософської думки, а також вивчення спадщини
впливових мислителів різних епох та прояснення перспективності їхніх ідей.

Мета роботи (англ)
The main goal of the work is the study of current problems of theoretical and practical philosophy in the context of historical
development and the contemporary state of the complex of philosophical knowledge. The realization of this goal presupposes
mainly the analysis and rethinking of significant philosophical concepts, development of promising philosophical methods and
approaches, reconstruction of leading trends in the history of the national and world philosophical thought, the study of the
heritage of influential thinkers of different epochs, as well as clarification of the perspectivity of their ideas.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні наукові дослідження з
найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського
потенціалу)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Підготовка і захист дисертаційних робіт; Публікація наукових статей і монографій;
Публікація науково-методичних праць
Галузь застосування: Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

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

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

Теоретична і практична філософія: історія та сучасність

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.09.35, 02.11.21.03, 02.91
Індекс УДК: 378(091), 140;141, 1(09)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ярошенко Тетяна Олександрівна (к. і. н., доц.)
Керівники роботи:
Менжулін Вадим Ігорович (д. філос. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Костенко Т.А. (Тел.: +38 (044) 463-69-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

