Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112940
Відкрита
Дата реєстрації: 13-09-2021
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: 2201390
Напрям фінансування: 2.7 - інше (для забезпечення розвитку окремих наукових напрямів, модернізації та оновлення
матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок)

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 598.700
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

598.700

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

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070944
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, 01033, Україна
Телефон: 380442393333
E-mail: office.chief@univ.net.ua
WWW: http://www.univ.kiev.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Гуманітарні науки та мистецтво"

Назва роботи (англ)
Fulfillment of tasks of the perspective plan of development of the scientific direction "Humanities and art"

Мета роботи (укр)
Визначення найбільш впливових в Україні філософських та історичних ідей, шкіл, течій та персоналій країн Сходу,
теоретичне узагальнення особливеостей комунікативної поведінки представників східних лінгвокультур.

Мета роботи (англ)
Identification of the most influential in Ukraine philosophical and historical ideas, schools, trends and personalities of the East,
theoretical generalization of the peculiarities of communicative behavior of representatives of Eastern linguistic cultures.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Рекомендації щодо найбільш ефективного розвитку відсносин між Україною та країнами Сходу
Галузь застосування: 72. Наукові дослідження та розробки

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчення рецепції ключових філософських та історичних ідей, шкіл,
1

08.2021

12.2021

Остаточний звіт

течій та персоналій країн Сходу в Україні та комунікативної поведінки
представників східних лінгвокультур.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 02.91.17, 03.19.73
Індекс УДК: 1(091)(1-4), 94(5)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Толстанова Ганна Миколаївна (д. б. н., професор)
Керівники роботи:
Конверський Анатолій Євгенович (д. філос. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Катасонова В.В. (Тел.: +38 (044) 239-31-88)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

