Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200543
Відкрита
Дата реєстрації: 18-07-2022
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: 654 1030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10017.900
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2023

3207.400

2024

3309.200

2025

3501.300

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського Національної академії наук
України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16292950
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442790863
E-mail: inst_archeos@ukr.net
WWW: http://archeos.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Джерела до історії становлення та розвитку культурних процесів та світоглядних орієнтирів українського суспільства XIX
– початку XХІ ст.: методи дослідження, археографічне опрацювання

Назва роботи (англ)
Sources for the history of the formation and development of cultural processes and worldview guidelines of Ukrainian society of
the XIX – early XXІ centuries: research methods, archeographic elaboration

Мета роботи (укр)
Головною метою роботи є розширення джерельної бази для сучасних дослідників історико-культурної спадщини України
із залученням нових підходів в археографії та джерелознавстві, а також запровадження до наукового обігу архівних
матеріалів і їхню актуалізацію.

Мета роботи (англ)
The main goal of the research is to expand the source base for modern researchers of the historical and cultural heritage of
Ukraine with the involvement of new approaches inarcheography and source studies, as well as the introduction of archival
materials into scientific circulationmaterials and their actualization.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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: Монографія, збірники джерел
Галузь застосування: Вищі навчальні заклади, державні, наукові установи

Експерти
Боряк Геннадій Володимирович (д.і.н., професор)
Верба Ігор Володимирович (д.і.н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Джерела до історії становлення та розвитку культурних процесів та
1

01.2023

12.2025

Остаточний звіт

світоглядних орієнтирів українського суспільства XIX – початку XХІ ст.:
методи дослідження, археографічне опрацювання

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.81.21
Індекс УДК: 902:911, 930.2:316.722(477)"18/20"

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Папакін Георгій Володимирович (д.і.н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Старков Валерій Андрійович (д. і. н., ст.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Бурім Д. В. (Тел.: +38 (044) 279-08-63)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

