Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200558
Відкрита
Дата реєстрації: 19-07-2022
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: 2.7 - інше ((в межах робочого часу викладачів))

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: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Структурна різноманітність та морфогенез репродуктивних органів покритонасінних рослин на рівні особини та популяції

Назва роботи (англ)
Structural diversity and morphogenesis of reproductive organs of angiosperms at individual and populational levels

Мета роботи (укр)
Отримання нових даних щодо структури та морфогенезу квітки і плоду та їхній аналіз в контексті сучасних концепцій.
Моніторинг стану популяцій рідкісних і загрожених видів покритонасінних рослин Заходу України.

Мета роботи (англ)
Obtaining new data on flower and fruit structure and development and treating them following the current concepts.
Monitoring of population state of rare and endangered angiosperm species in West Ukraine
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток україномовної термінології в галузі
морфології та репродуктивної біології рослин та інтеграція її в англомовне наукове середовище. Охорона фітобіоти)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, засоби навчання, узгодження наукової термінології
Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі природничих наук, вища освіта

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Структурна різноманітність та морфогенез репродуктивних органів
покритонасінних рослин на рівні особини та популяції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.29
Індекс УДК: 58, 58, [581.46/.48+574.3] : 582.5/.9

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філ. н., професор)
Керівники роботи:
Одінцова Анастасія Валеріївна (к.б.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Одінцова А.В. (Тел.: +38 (097) 937-28-69)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

