Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000212
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: 2201390
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 33.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

33.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125131
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: площа Гоголя, буд. 1, м. Старобільськ, Старобільський р-н., Луганська обл., 92703, Україна
Телефон: 380646124061
Телефон: 380646161240
Телефон: 380734130323
E-mail: mail@luguniv.edu.ua
WWW: http://luguniv.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження вільних тріоїдів та напівгрупи ендоморфізмів

Назва роботи (англ)
Researches of free trioids and endomorphism semigroups

Мета роботи (укр)
Проведення фундаментальних досліджень в таких теоріях, як теорія дімоноїдів та тріоїдів, теорія допельнапівгруп та nкратних напівгруп, теорія напівгруп, та опублікування результатів цих досліджень у фахових наукових виданнях України
або міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та / або Web of Science.

Мета роботи (англ)
Conducting fundamental researches in such theories as the theory of dimonoids and trioids, the theory of dopelsemigroups and
n-fold semigroups, the theory of semigroups, and a publication of results of these studies in professional scientific journals of
Ukraine or international journals included in scientometric databases Scopus and / or Web of Science.
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
Галузь застосування: математика

Експерти
Могильний Геннадій Анатолійович (к. т. н., доц.)

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

06.2021

12.2021

Остаточний звіт

Дослідження вільних тріоїдів та напівгрупи ендоморфізмів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 27.17.15
Індекс УДК: 512.53 , 512.579

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Караман Олена Леонідівна (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Жучок Анатолій Володимирович (д. ф.-м. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Зеленська Людмила Павлівна (Тел.: +38 (095) 220-38-24)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

