Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112839
Відкрита
Дата реєстрації: 07-09-2021
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
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: Білоцерківський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493712
Адреса: пл. Соборна, буд. 8/1, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09100, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380446353544
Телефон: 380446351288
E-mail: pk_bnau@ukr.net
WWW: http://www.btsau.kiev.ua

3. Виконавець
Назва організації: Білоцерківський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493712
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пл. Соборна, буд. 8/1, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09100, Україна
Телефон: 380446353544
Телефон: 380446351288
E-mail: pk_bnau@ukr.net
WWW: http://www.btsau.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукове обгрунтування заходів щодо обмеження розвитку та поширення шкідливих організмів в культурфітоценозах
садово-паркових обєктів урбоекосистем Лісостепу України

Назва роботи (англ)
Scientific substantiation of measures on restriction of development of harmful organisms in cultural phytocenoses of garden
and park objects of urban ecosystems of the Forest-steppe of Ukraine

Мета роботи (укр)
Розробити і обгрунтувати заходи щодо обмеження розвитку, поширення шкідливих організмів на декоративних рослинах,
принципи діагностики порушення стану культурфітоценозів у зеленій зоні населених пунктів під їх дією.

Мета роботи (англ)
To develop and substantiate measures to limit the development, spread of harmful organisms on ornamental plants, the
principles of diagnosis of disorders of phytocenoses in the green zone of settlements under their influence.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Нормативні документи, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: захист рослин, садово-паркове господарство, фітопатологія, ентомологія

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Оцінити фітосанітарний стан угруповань декоративних рослин і вплив
1

01.2022

01.2025

Проміжний звіт

шкідливих організмів на стан, структуру та розвиток
культурфітоценозів;

2

01.2022

01.2025

Проміжний звіт

3

01.2022

01.2025

Проміжний звіт

Встановити видовий склад шкідливих організмів та консортивні зв'язки
"шкідливі організми–декоративні рослини";
Обґрунтувати принципи діагностики антропогенної трансформації
урбанізованих екосистем за поширенням шкідливих організмів
Обґрунтувати наукові підходи впровадження фітомеліоративних

4

01.2022

01.2025

Остаточний звіт

заходів і біологізованої технології догляду в угрупованнях
декоративних рослин урбоекосистем з урахуванням ступеня
поширення шкідливих організмів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.37.13, 68.37.29, 68.37.31, 68.37.33, 68.37.05
Індекс УДК: 632.9, 632.6/.7, 632.1; 632.3/.4, 632.51, 632.914

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шуст Олена Анатоліївна (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Іщук Любов Петрівна (д. б. н., доц.)
Василенко Ольга Вікторівна
Доміловська Галина Олександрівна
Жихарева Катерина Вячеславівна
Кравчук Анна Вікторівна
Крупа Наталія Миколаївна
Марченко Алла Борисівна (д. с.-г. н., доцент)
Масальський Владислав Петрович
Олешко Олена Геннадіївна
Роговський Сергій Володимирович (к. с.-г. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Марченко Алла Борисівна (Тел.: +38 (096) 944-11-72)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

