Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002490
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616
Адреса: вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380384930513
E-mail: post@kpnu.edu.ua
WWW: http://kpnu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Телефон: 380384930513
E-mail: post@kpnu.edu.ua
WWW: http://kpnu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Народна культура Поділля у контексті національного відродження України

Назва роботи (англ)
Folk culture of Podillya in the context of the national revival of Ukraine

Мета роботи (укр)
Системне етнологічне вивчення локальних ознак і проявів народної духовної і матеріальної культури Поділля, що є
органічними і невід'ємними виразниками світоглядності, звичаєвої обрядовості, громадських, морально-етнічних та
суспільних засад місцевого соціуму, беручи до уваги впливи і взаємовпливи різних субетносів, які в тій чи іншій
історичній формації співмешкали з подолянами.

Мета роботи (англ)
The aim of the research is a systematic ethnological studying of local features and manifestations of folk spiritual and material
culture of Podillia, which are organic and integral expressions of worldview, customs, social, moral and ethical and social
principles of local society, taking into account the influences and interactions of different subethnic groups, which in one or
another socio-historical formation coexisted with Podillians.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Фольклористика, етнологія, народознавство

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
255

12.2016

12.2021

Остаточний звіт

Народна культура Поділля у контексті національного відродження
України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 18.71.11.33
Індекс УДК: 39.03(477), 30(477.43)"19"

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Копилов Сергій Анатолійович
Керівники роботи:
Щегельський Валерій Васильович

Відповідальний за подання документів: Щегельський Валерій Васильович (Тел.: +38 (097) 689-61-75)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

