Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002489
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: 2.7 - інше (теоретична)

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: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Адреса: проспект Дмитра Яворницького, буд. 19, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567441411
Телефон: 380567447339
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Дмитра Яворницького, буд. 19, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567441411
Телефон: 380567447339
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Людина та суспільство у вимірах соціокультурної трансформації

Назва роботи (англ)
Man and society in the dimensions of socio-cultural transformation

Мета роботи (укр)
Дослідження ролі соціокультурних факторів в розвитку суспільно-політичних та духовних процесів, визначення
пріоритетних напрямків в сучасній філософській рефлексії на духовні виміри людського існування та парадигмальні
зміни, що відбуваються в сучасну епоху.

Мета роботи (англ)
Continued role of socio-cultural factors in the development of political and supra spiritual processes, designating priority
directives in modern philosophical reflection on the spiritual world of human beings and paradigmatic changes that are taking
place in the modern era.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Вивчення основних напрямків соціокультурних
трансформацій; визначення якісних змін ціннісних орієнтирів в індивідуальному та суспільному житті;)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: включення в науковий обіг сучасних філософських розвідок соціокультурної взаємодії в умовах
глобалізації та її вплив на формування національно-культурної ідентичності українського народу.
Галузь застосування: навчальний процес за спеціальністю 033 Філософія; 034 Культурологія; 011 Освітні, педагогічні
науки.

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Людина та суспільство у вимірах соціокультурної трансформації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.07.27, 04.15.21
Індекс УДК: 008:316, 316:303, 101.1; 378.091; 130.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Азюковський Олександр Олександрович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Шабанова Юлія Олександрівна (д.філос.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шломіна Людмила Семенівна (Тел.: +38 (056) 373-07-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

