Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000221
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Адреса: проспект Дмитра Яворницького, буд. 19, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567441411
Телефон: 380567447339
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Дмитра Яворницького, буд. 19, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567441411
Телефон: 380567447339
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Петрологія археологічних об’єктів кам’яної сировини Середнього Подніпров’я

Назва роботи (англ)
Petrology of the archaeological objects of the Middle Dnipro Region stone raw materials

Мета роботи (укр)
Визначення петрології кам’яної сировини Середнього Подніпров’я, що використовувалася протягом всіх історичних
періодів, за результатами аналізу археологічних матеріалів

Мета роботи (англ)
Determination of the petrology of stone raw materials of the Middle Dnipro Region, used during all historical periods, based on
the analysis of archaeological materials
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Вивчення сировини археологічних пам’яток та
артефактів з метою визначення основних місць видобування гірських порід, виділення стародавніх каменедобувних
центрів та торговельних шляхів із постачання кам’яної сировини та виробів з неї. Визначення основних видів кам’яної
сировини Середнього Подніпров’я, що використовувалися протягом історії, а також взаємозв’язків між петрографічними
особливостями і способами використання гірських порід. Отримання нових даних з історії стародавньої гірничої справи,
історії використання мінерально-сировинної бази України, історії архітектури та історії мистецтв.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали, визначення основних видів кам'яної сировини
Галузь застосування: музейна справа, освіта

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

01.2022

12.2023

Остаточний звіт

Петрологія археологічних об’єктів кам’яної сировини Середнього
Подніпров’я

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.41, 38.41
Індекс УДК: 902, 549.08; 552.08; 550.4.08 , 552.086:553.5:903/904(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Азюковський Олександр Олександрович (к. т. н., професор)
Керівники роботи:
Нікітенко Ігор Святославович (к. геол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Шломіна Людмила Семенівна (Тел.: +38 (056) 373-07-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

