Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114024
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 12658.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3909.500

2023

4226.200

2024

4522.300

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: Державна установа "Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33405280
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Терещенківська, буд. 3, м. Київ, 01004, Україна
Телефон: 380442396784
Телефон: 380442396553
WWW: http://encyclopedia.kiev.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Українська енциклопедистика в соціокомунікативних викликах сучасності

Назва роботи (англ)
Ukrainian encyclopediс practice in actual socio-communicative challenges

Мета роботи (укр)
Дослідити чинники, що в умовах сучасного соціокомунікативного розвитку визначають (посилюють / послаблюють)
популярність енциклопедичних видань, та шляхи, що можуть сприяти ефективному поширенню в українському
суспільстві енциклопедичних знань, зростанню зацікавлення й потреб в енциклопедичних виданнях.

Мета роботи (англ)
Investigate the factors that determine (strengthen / weaken) the popularity of encyclopedias in the current development of
social communications, as well as ways that can contribute to the effective dissemination of encyclopedic knowledge in
Ukrainian society, growing interest and needs in encyclopedias.
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: спеціальні історичні дисципліни

Експерти
Ковалів Юрій Іванович (д. філол. н., професор)
Кудряченко Андрій Іванович (д. і. н., професор)

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Українська енциклопедистика в соціокомунікативних викликах
сучасності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 58.01.39, 76.01.33.05, 03.19.21
Індекс УДК: 621.039:311, 61(031), 94(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Железняк Микола Григорович (к.філол.н.)
Керівники роботи:
Іщенко Олександр Сергійович (к. філол. н.)

Відповідальний за подання документів: Іщенко О.С. (Тел.: +38 (050) 800-29-40)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

