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Відкрита
Дата реєстрації: 28-04-2022
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: 6541230
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1420.300
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

600.000

2023

820.300

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: Державна установа "Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33405280
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Терещенківська, буд. 3, м. Київ, 01004, Україна
Телефон: 380442396784
Телефон: 380442396553
WWW: http://encyclopedia.kiev.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації

Назва роботи (англ)
Famous figures by Ukrainian origin in world civilization

Мета роботи (укр)
Виявити найвидатніші постаті української культури й науки, систематизувати знання про їхній внесок у розвиток світової
цивілізації у форматі електронної бази даних. У більш широкому значенні, показати, що Україна – це держава, багата на
здібних, талановитих людей. На її території й поза межами (йдеться про діаспору) проживає велика кількість видатних
постатей, що збагатили світову культуру, науку та інші сфери сучасної цивілізації. Отже, ідейно дослідження торкається
фундаментальних питань самоідентифікації українського народу, утвердження української політичної нації, прищеплення
у громадян гордості за свою країну, виховання патріотизму.

Мета роботи (англ)
To identify the most prominent figures of Ukrainian culture and science, to systematize knowledge about their contribution to
the development of world civilization in the format of electronic database is the purpose of this study. In a broader sense, the
study's goal is to show, Ukraine is a state rich in capable, talented people. In its territory and beyond (it is about diaspora) there
is a large number of famous personalities that have enriched world culture, science and other spheres of modern civilization.
Thus, ideologically, the study concerns the fundamental issues of self -identification of the Ukrainian people, the establishment
of the Ukrainian political nation, to instill in citizens pride for their country, to educate patriotism.
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: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: енциклопедистика

Експерти
Бортник Сергій Юрійович (д. геогр. н., професор)

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

01.2022

12.2023

Остаточний звіт

Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.01.33.05, 03.19.21, 03.81.99
Індекс УДК: 61(031), 94(477),

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Железняк Микола Григорович (к.філол.н.)
Керівники роботи:
Дзюба Іван Михайлович (д. філол. н., акад.)

Відповідальний за подання документів: Іщенко Олександр Сергійович (Тел.: +38 (050) 800-29-40)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

