Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113925
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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
7705 - кошти інших джерел
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10.000

2023

10.000

2024

10.000

2025

10.000

2026

10.000

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 25.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

5.000

2023

5.000

2024

5.000

2025

5.000

2026

5.000

2. Замовник

Назва організації: Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125591
Адреса: провулок Руставелі, буд. 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61001, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380577327329
Телефон: 380577326488
E-mail: hgpa@kharkov.com
WWW: http://www.hgpa.kharkov.com

3. Виконавець
Назва організації: Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125591
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: провулок Руставелі, буд. 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61001, Україна
Телефон: 380577327329
Телефон: 380577326488
E-mail: hgpa@kharkov.com
WWW: http://www.hgpa.kharkov.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на морфогенез та адаптаційні можливості вищих рослин
(Embryophyta) in vivo та in vitro

Назва роботи (англ)
Study of the influence of environmental factors on the morphogenesis and adaptive capacity of higher plants (Embryophyta) in
vivo and in vitro

Мета роботи (укр)
Дослідити морфогенні впливи різних екологічних чинників на вищі рослини, з’ясувати механізми адаптації рослин до
несприятливих або швидко мінливих чинників, підготувати ґрунтовні теорії для подальшого їх впровадження до
біотехнології рослин та агрономії

Мета роботи (англ)
To study the morphogenic effects of various environmental factors on higher plants, to enucleate the mechanisms of plant
adaptation to adverse or rapidly changing factors, to prepare substantial theories for their further implementation in plant
biotechnology and agronomy
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу

Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; 72.19 Дослідження й
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Дослідження морфогенних впливів різних екологічних чинників на
вищі рослини та механізмів адаптації вищих рослин до них

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.31.15, 34.31.27, 34.31.31, 34.31.32, 34.31.01, 62.33.29, 62.33.29.05, 62.33.29.07
Індекс УДК: 581.1.03, 581.14, 581.143:577.175.1.05, 581.16, 581.1, 576.3/.7.086.83:58, 57.086.83;576.3/.7.086.83, 577.12

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пономарьова Галина Федорівна (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Москальов Віталій Борисович
Пальчик Оксана Олександрівна (к.с.-г.н., доц.)
Чернікова Наталя Вячеславівна

Відповідальний за подання документів: Молчанюк Ольга Василівна (Тел.: +38 (050) 619-99-69)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

