Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200824
Відкрита
Дата реєстрації: 15-09-2022
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 758.400
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

252.800

2023

252.800

2024

252.800

2. Замовник
Назва організації: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070855
Адреса: вул. Карпатська, буд. 15, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76019, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380342547266
Телефон: 380342547139
E-mail: admin@nung.edu.ua
WWW: https://www.nung.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070855
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Карпатська, буд. 15, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76019, Україна
Телефон: 380342547266
Телефон: 380342547139
E-mail: admin@nung.edu.ua
WWW: https://www.nung.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розвиток

наукових

підходів

до

проєктувальних

та

діагностичних

розрахунків

трубних

і

штангових

колон,

огороджувальних та залізобетонних конструкцій для будівництва і нафтогазової промисловості

Назва роботи (англ)
Development of numerical and analytical approaches to design and diagnostic calculations of pipe and rod columns and their
connections, reinforced concrete structures and vibration isolating devices for construction and oil and gas industry

Мета роботи (укр)
Розроблення нових та удосконалення існуючих моделей і методів оцінки та забезпечення експлуатаційних показників
деталей, вузлів і елементів конструкцій для будівництва та нафтогазової промисловості

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to develop new and improve existing models and methods for assessing and providing operational
parts, assemblies and structural elements for the construction and oil and gas industry
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх
оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: освітня, машинобудівна галузь

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розвиток наукових підходів до проєктувальних та діагностичних
1

09.2022 06.2025

Остаточний звіт

розрахунків трубних і штангових колон, огороджувальних та
залізобетонних конструкцій для будівництва і нафтогазової
промисловості

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.30.03.82, 55.53.01.01, 76.29.11
Індекс УДК: 621.865.8.001.63, 625.7.08(094);626.8.002.5(094), 616-07

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тершак Богдан Андрійович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Артим Володимир Іванович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Рябко Галина Федорівна (Тел.: +38 (034) 254-51-14)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

