Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002382
Відкрита
Дата реєстрації: 27-04-2022
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 70.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

70.000

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 народознавства Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03534469
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: проспект Свободи, буд. 15, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Телефон: 380322970155
Телефон: 380322727012
Телефон: 380322728007
E-mail: ina@mail.lviv.ua
WWW: http://ethnology.lviv.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Українки в збройних конфліктах: соціокультурний вимір

Назва роботи (англ)
Ukrainian women in armed conflicts: socio-cultural dimension

Мета роботи (укр)
Основною метою пропонованої теми “Українки в збройних конфліктах: соціокультурний вимір” є міждисциплінарне
вивчення становища, дій, ціннісних орієнтирів жінок у Галичині в період Першої світової війни, змін, яких вони зазнали в
повсякденному житті підо впливом воєнних подій, означення ролі жінок у громадській і приватній сферах, окреслення
можливостей самореалізації, відображення процесів самоідентифікації та саморефлексії на базі приватних джерел
(листів, спогадів, щоденників).

Мета роботи (англ)
The main purpose of the proposed topic "Ukrainians in armed conflict: socio-cultural dimension ”is an interdisciplinary study of
the situation, actions, values landmarks of women in Galicia during the First World War, the changes they underwent in daily life
under the influence of military events, defining the role of women in public and private spheres, outlining opportunities for selfrealization, reflection of self-identification processes and self-reflection on the basis of private sources (letters, memoirs,
diaries).
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: наукові статті
Галузь застосування: Соціальна історія; людина в історії та історія повсякдення

Експерти
Кісь Оксана Романівна (д. і. н., старший науковий співробітник)
Мудрий Мар'ян Михайлович (к.і.н., доц.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Опрацювання української та зарубіжної спеціальної літератури,

1

03.2022 04.2022

Проміжний звіт

2

05.2022

06.2022

Проміжний звіт

Збір, аналіз та вивчення неопублікованих архівних матеріалів

3

07.2022

08.2022

Проміжний звіт

Польові дослідження, транскрибування цифрового матеріалу

4

09.2022 12.2022

Остаточний звіт

Загальний аналіз матеріалу та написання основного тексту

розробка теоретико- методологічних підходів і методів аналізу.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.19.21, 03.61.18
Індекс УДК: 94(477), , 94-055.2(477.83/.86)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Павлюк Степан Петрович (д.і.н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Байдак Мар'яна Степанівна (к. і. н., старший науковий співробітник)

Відповідальний за подання документів: Байдак Мар’яна Степанівна (Тел.: +38 (068) 513-17-19)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

