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Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2022
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 12335.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2210.000

2023

2210.000

2024

2410.000

2025

2630.000

2026

2875.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01061, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540072
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Маршака, буд. 50, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50089, Україна
Телефон: 380564384922
Телефон: 380564384803
Телефон: 380564384802
E-mail: botgard@ukrtel.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Життєздатність, декоративність малопоширених багаторічників та їх використання для оптимізації урболандшафтів
степової зони України (на прикладі Криворіжжя)

Назва роботи (англ)
Viability, decorativeness of rare perennials and their use for optimization of urbanlandscapes of the steppe zone of Ukraine (on
the example of Kryvorizhzhya)

Мета роботи (укр)
Визначення адаптаційної спроможності, життєздатності і декоративності малопоширених у культурі видів родин Poaceae
Barnhart та Crassulaceae J.St.-Hil. в урботехногеногенному середовищі Криворіжжя за впливу кліматичних змін для їх
раціонального та ефективного використання в його оптимізації.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work. Determination adaptation possibility, viability and decorativeness of uncommon in the culture species
of the families Poaceae Barnhart and Crassulaceae J.St.-Hil. in the urbanotechnogenic environment of Kryvorizhzhya under the
influence of climate change for their rational and effective use in its optimization.
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: Сорти рослин, Заключний звіт; монографія; рекомендації щодо ефективного використання
генетично-детермінованого потенціалу малопоширених перспективних декоративних багаторічників в умовах
кліматичних змін
Галузь застосування: А.01.30, М.72.1, М.74.90

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Особливості морфогенезу вегетативної (наземної та підземної частин)
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

та генеративної сфер малопоширених у культурі видів родин Poaceae
Barnhart і Crassulaceae J.St.-Hil. в кліматичних умовах Криворіжжя.
Морфологічні та анатомічні ознаки мінливості листка видів родин

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

Poaceae та Crassulaceae за впливу температурного чиннику та суми
опадів.
Фізіологічні адаптивні реакції видів родин Poaceae та Crassulaceae за дії

3

01.2024

12.2024

Проміжний звіт

високих температур і посушливих умов вирощування (визначення
динаміки вмісту хлорофілів та каратиноїдів; водоутримувальної
здатності листків; рівня вторинних продуктів пероксидації).
Вплив рівня освітленості на розвиток і декоративність видів родин

4

01.2025

12.2025

Проміжний звіт

Poaceae та Crassulaceae. Вегетативна рухливість, насіннєве
розмноження та використання видів.
Інтегральна оцінка життєздатності, адаптивних можливостей,

5

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

декоративного потенціалу та перспектив використання в озелененні
малопоширених у культурі видів родин Poaceae та Crassulaceae в
урболандшафтах степової зони України.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.15.61, 34.29.35, 34.31.17, 34.31.27, 34.31.32, 34.31.37, 34.31.01, 87.26
Індекс УДК: 577.21:576.3, 581.5, 581.132, 581.14, 581.16, 581.1:633/635, 581.1, 504.054:574.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Коршиков Іван Іванович (д. б. н., професор)
Керівники роботи:
Чипиляк Тетяна Федорівна (к. б. н.)

Відповідальний за подання документів: Артюшенко Тетяна Андріївна (Тел.: +38 (068) 407-33-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

