Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102983
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2020
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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 музей Голодомору-геноциду
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36588948
Адреса: Лаврська, 3, м. Київ, Київ, 01015, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 0442544512
E-mail: memoholod@ukr.net
WWW: https://holodomormuseum.org.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний музей Голодомору-геноциду
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36588948
Підпорядкованість:
Адреса: Лаврська, 3, м. Київ, Київ, 01015, Україна
Телефон: 0442544512
E-mail: memoholod@ukr.net
WWW: https://holodomormuseum.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Голодомор-геноцид: історико-правові, соціо-демографічні, психологічні, культурні наслідки та комеморативні практики

Назва роботи (англ)
The Holodomor-genocide: historical and legal, social and demographical, psychological and cultural consequences and
commemorative practices

Мета роботи (укр)
Виявлення та опрацювання архівних документів про злочин Голодомору-геноциду в Україні, створення джерельної бази
для дослідження передумов, механізму вчинення злочину, соціо-демографічних, культурних та інших наслідків
Голодомору, наповнення електронного архіву Національного музею Голодомору-геноциду

Мета роботи (англ)
Aim of the work: to detect and process the archival documents about the crime of the Holodomor-genocide in Ukraine, to
create of a source base for researching preconditions, mechanism of the crime commitment, social and demographical, cultural
and other consequences of the Holodomor, to fill the e-archive of the Museum.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Виявлення нового комплексу архівних джерел та
введення їх до наукового обігу)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали, Наукові публікації, навчальний посібник,
електронний архів документальних джерел
Галузь застосування: освіта, наука, культура

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

07.2020

12.2023

Остаточний звіт

Голодомор-геноцид: історико-правові, соціо-демографічні,
психологічні, культурні наслідки та комеморативні практики

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.19.21, 03.81.37, 05.31.15
Індекс УДК: 94(477), 930.2, 314(091)(47+57)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Стасюк Олеся Олександрівна (к.і.н.)
Керівники роботи:
Сергійчук Володимир Іванович (д. і. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Якубовський Ігор Вячеславович (Тел.: +38 (098) 130-40-77)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

