Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002518
Відкрита
Дата реєстрації: 11-05-2022
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: 2201380
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 120.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

120.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/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)
Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві

Назва роботи (англ)
Unique Technologies of Ethnographic Textile: Experience of Preservation in Western Ukraine and Lithuania

Мета роботи (укр)
Міждисциплінарне дослідження західноукраїнських і литовських текстильних технік інтер’єрних тканин (покривала),
елементів одягу (поясів); виявлення загальнопоширених (універсальних) й маловідомих (унікальних) за технологічними й
мистецькими параметрами зразків народного текстилю; аналіз досвіду збереження й відтворення архаїчних текстильних
технік Західної України та Литви в сучасних умовах.

Мета роботи (англ)
Interdisciplinary study of Western Ukrainian and Lithuanian textile techniques in interior fabrics (bedspreads), clothing items
(belts); identification of common (universal) and little-known (unique) in terms of technological and artistic parameters of folk
textile items; analysis of preservation and reproduction experience of archaic textile techniques of Western Ukraine and
Lithuania in modern conditions.
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, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Соціальні та гуманітрані науки

Експерти
Врочинська Ганна Володимирівна (к. мист., с.н.с.)
Стельмащук Галина Григорівна (д. мист., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчення технологій виготовлення традиційних тканих і плетених
1

05.2022

12.2022

Остаточний звіт

поясів у Каунаському технологічному університеті, що стане
підґрунтям для їх відтворення у сучасній творчій практиці. Підготовка,
організація та участь у наукових семінарах.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 18.17.91
Індекс УДК: 7.009(4/9)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Павлюк Степан Петрович (д.і.н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Никорак Олена Іванівна (д.мист., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Герус Людмила Мечиславівна (Тел.: +38 (067) 137-97-91)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

