
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113396

Відкрита

Дата реєстрації: 15-10-2021

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

7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.002

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2022 0.002

2. Замовник

Назва організації: Відокремлений структурyрний підрозділ "Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки 
Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33474270

Адреса: вул. Медична, буд. 10, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51931, Україна

Підпорядкованість: 

Телефон: 380569560770

3. Виконавець

Назва організації: Відокремлений структурyрний підрозділ "Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки 
Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33474270

Підпорядкованість: 

Адреса: вул. Медична, буд. 10, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51931, Україна

Телефон: 380569560770

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Історичні постаті м. Кам’янське в історії сьогодення (80-ірр. ХХ ст. - початку ХХІ ст.)

Назва роботи (англ)

Historical figures of Kamianske in the history of today (80s of the XX century - the beginning of the XXI century)

Мета роботи (укр)

Здійснити пошук видатних постатей м.Кам’янське в історії сьогодення (80-ірр. ХХ ст. - початку ХХІ ст.) та дослідити їх 
життєвий шлях, громадсько-політичну діяльність, наукову і мистецьку творчість що вплили на розвиток міста.

Мета роботи (англ)

To search for outstanding figures of Kamyanske in the history of today (80s of the XX century-early XXI century) and to explore 
their way of life, socio-political activities, scientific and artistic creativity that influence the development of the city.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Відтворення історичних подій Дніпропетровщини)

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Історія України

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 10.2021 10.2022 Проміжний звіт
вибірка визначних постатей м.Кам’янське на основі аналізу 
першоджерел (напр.: ліквідатори ЧАЕС, воїни АТО, волонтери, лікарі 
ін.)

2 10.2022 10.2023 Проміжний звіт
Оюробка зібраної інформації (фото, аудіо, відео) у безпосередніх 
учасників подій, їхніх родичів, колег та систематизація зібраної 
інформації

3 11.2023 04.2024 Остаточний звіт
Узагальнення підсумків історичного пошуку, зібраних матеріалів та 
формування фільмо- та аудіотеки, фотоархіву

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 23.04.16

Індекс УДК: 



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Бажан Сергій Петрович

Керівники роботи: 

Марченко Валентина Олексіївна

Відповідальний за подання документів: Марченко Валентина Олексіївна (Тел.: +38 (050) 270-43-90)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


