Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000281
Відкрита
Дата реєстрації: 14-01-2022
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: 0111010
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Стипендіальна робота в рамках іменної стипендії Верховної Ради України для молодих
учених - докторів наук (Постанова Верховної Ради України від 14.07.2021 № 1641-IX))

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 136.200
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

136.200

2. Замовник
Назва організації: Управління справами Апарату Верховної Ради України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20064120
Адреса: вул. Грушевського, буд. 5, м. Київ, 01008, Україна
Підпорядкованість: Верховна Рада України
Телефон: 380442552856
Телефон: 380442553166
Телефон: 380442552784
WWW: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_aparat

3. Виконавець
Назва організації: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125208
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. В. Бердичівська, буд. 40, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10008, Україна
Телефон: 380412431417
E-mail: zu@zu.edu.ua
WWW: https://zu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Україна в роки Другої світової війни: соціальна реальність та історична пам’ять

Назва роботи (англ)
Ukraine during the Second World War: social reality and historical memory

Мета роботи (укр)
Наукова робота спрямована на комплексне дослідження становища України в роки Другої світової війни, життя місцевого
населення у контексті національної, господарсько-колоніальної політики окупантів, вивчення діяльності руху опору,
соціокультурних, пропагандистських процесів на окупованій території, а також відображення відповідних подій в
історичній пам’яті.

Мета роботи (англ)
Scientific work is aimed at an integrated study of the situation in Ukraine during the Second World War and at life of the local
population in the context of national, economic and colonial policy of the invaders, studying the resistance movement, social
and cultural propagandistic processes on the occupied territories and highlighting all these events in historical memory.
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: Подальша публікація наукових статей, участь у наукових конференціях різного рівня, підготовка
інших публікацій, у тому числі підсумкових (узагальнюючих) монографій.
Галузь застосування: Історична наука

Експерти
Венгерська Вікторія Олексіївна (д. і. н., доцент)
Подобєд Олена Андріївна (д. і. н., доцент)
Даниленко Віктор Михайлович (д. і. н., професор)

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

01.2021

12.2021

Остаточний звіт

Україна в роки Другої світової війни: соціальна реальність та історична
пам’ять.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.19.21
Індекс УДК: 94(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Киричук Галина Євгеніївна (д.б.н., професор)
Керівники роботи:
Стельникович Сергій Володимирович (д.і.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Стельникович Сергій Володимирович (Тел.: +38 (097) 298-58-32)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

