Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114019
Відкрита
Дата реєстрації: 24-11-2021
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: 654 1030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10831.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3260.200

2023

3670.000

2024

3900.800

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01061, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540155
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01601, Україна
Телефон: 380442783013
Телефон: 380442788720
WWW: http://cgo.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукова дискусія: критика та аргументація.

Назва роботи (англ)
Scientific discussion: criticism and argumentation.

Мета роботи (укр)
Метою дослідження є розкриття сутності наукової полеміки як умови формування критичного, аргументативного
мислення і громадянської позиції науковця, що є одним з дієвих комунікативно-дискурсних чинників продуктивного
наукового дослідження і доведення його результатів до загалу певного наукового співтовариства та реалізації домагання
суспільного визнання в цілому.

Мета роботи (англ)
The aim of the research is to reveal the essence of scientific controversy as a condition for forming critical, argumentative
thinking and civic position of a scientist, which is one of the effective communicative and discourse factors of productive
scientific research and bringing its results to the general scientific community.
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: Методи, теорії
Галузь застосування: Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та іновацій; Наукові бібліотеки, Вищі
навчальні заклади України, Інститути НАН України, Міністерство освіти та науки України.

Експерти
Вільчинський Юрій Михайлович (д.філос.н., професор)
Загороднюк Валерій Петрович (д.філос.н., професор)

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Наукова дискусія: критика та аргументація.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 02.01.21
Індекс УДК: 1:001.89

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рижко Володимир Антонович (д.філос.н., професор)
Керівники роботи:
Іщенко Юрій Анатолійович (д.філос.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Іщенко Ю.А. (Тел.: +38 (044) 278-30-13)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

