Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100413
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2500
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 01010, Україна
Підпорядкованість: НААНУ
Телефон: 380445219277
Телефон: 521-92-77
Телефон: prezid@naas.gov.ua
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00496952
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Грушевського, буд. 5, с. Оброшине, Пустомитівський р-н., Львівська обл., 81115, Україна
Телефон: 380322396170
Телефон: 380322396265
E-mail: inagrokarpat@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження закономірностей процесів біосинтезу протеїну мікробіотою рубця овець та на ранніх етапах формування
його функціональної активності в ягнят за дії про- і пребіотичних препаратів

Назва роботи (англ)
Investigation of patterns of protein biosynthesis processes in sheep rumen microbiota and in the early stages of formation of its
functional activity in lambs when using pro- and prebiotic preparations

Мета роботи (укр)
Встановлення закономірностей синтезу протеїну мікробіотою рубця овець на різних етапах формування його
функціональної активності. Теоретичне обгрунтування закономірностей синтезу протеїну мікробіотою рубця на основі
встановлення якісного і кількісного складу амілолітичних, целюлозолітичних й протеолітичних бактерій та їх
протеїнсинтезуючої активності при застосуванні в годівлі овець різних вікових груп про- і пребіотичних препаратів
вітчизняного виробництва

Мета роботи (англ)
Establishment of patterns of protein synthesis by sheep rumen microbiota at different stages of formation of its functional
activity. The theoretical substantiation of regularities of protein synthesis by rumen microbiota based on the establishment of
the qualitative and quantitative composition of amylolytic, cellulolytic and proteolytic bacteria and their protein-synthesizing
activity when used in feeding sheep of different age groups pro- and prebiotic preparations of domestic production
Пріоритетний напрям науково-техеічної 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, Методичні документи
Галузь застосування: сільське господарство - вівчарство

Експерти
Комісаренко Сергій Васильович

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження закономірностей процесів біосинтезу протеїну
1

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

мікробіотою рубця овець та на ранніх етапах формування його
функціональної активності в ягнят за дії про- і пребіотичних препаратів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.39.15
Індекс УДК: 636.084/.087, 636.084/.087

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Стасів Олег Федорович (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Вовк Стах Осипович (д. б. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Петришин Мирон Антонович (Тел.: +38 (050) 751-61-12)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

