Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002541
Відкрита
Дата реєстрації: 13-05-2022
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: 6541230
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 8500.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3900.000

2023

4600.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геологічних наук Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417182
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. О. Гончара, буд. 55-б, м. Київ, 01054, Україна
Телефон: 380444869334
Телефон: 380444869446
WWW: http://igs-nas.org.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Інтегрування різномасштабних геологічних даних для вирішення фундаментальних та прикладних задач геології України
(шифр: 2021-ІГН-1)

Назва роботи (англ)
Integration of large-scale geological data to solve fundamental and applied problems of geology of Ukraine (code: 2021-IGN-1)

Мета роботи (укр)
Мета проєкту – створення інформаційної та матеріальної основи для належного збереження та поповнення наявних в
Інституті геологічних наук НАН України геологічних, літологічних, палеонтологічних та інших зібрань, їх вивчення
прецизійними методами, систематизація у бази даних, адаптація матеріалів до інтеграції в європейський науковий
простір, використання в освітньому процесі, передачі знань між поколіннями, візуалізація на сайті та інших
інформаційних ресурсах з метою популяризації геологічної науки.

Мета роботи (англ)
The purpose of the project is to create an information and material basis for the proper preservation and replenishment of
geological, lithological, paleontological and other collections available at the Institute of Geological Sciences of the National
Academy of Sciences of Ukraine, their study by precision methods. educational process, transfer of knowledge between
generations, visualization on the site and other information resources to promote geological 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: Геологія, промисловість

Експерти

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

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

Інвентаризація науково-фондового геологічного (палеонтологічного,
літологічного, седиментологічного та ін.) матеріалу
Розробка способів інтеграції оцифрованого матеріалу

2

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

(палеонтологічного, літологічного та ін.) та супровідної геологостратиграфічної інформації в європейський науково-інформаційний
простір та його апробації на окремих палеонтологічних зібраннях;

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38.51, 38.15, 38.15.17, 38.29, 38.31, 38.49
Індекс УДК: 553.6;553.5;553.8;553.91, 552.5 , 552.147 , 551.7 , 56 , 553.3/.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шехунова Стелла Борисівна (д. геол. н., професор, академік НАНУ)
Керівники роботи:
Шехунова Стелла Борисівна (д. геол. н., професор, академік НАН України, старший науковий співробітник)

Відповідальний за подання документів: Охоліна Тетяна Вячеславівна (Тел.: +38 (093) 764-94-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

