Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000220
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Запорізький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125243
Адреса: вул. Жуковського, буд. 66, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380612287508
E-mail: znu@znu.edu.ua
WWW: https://www.znu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Запорізький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125243
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Жуковського, буд. 66, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69600, Україна
Телефон: 380612287508
E-mail: znu@znu.edu.ua
WWW: https://www.znu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка та дослідження способів і систем управління технологічними процесами і виробництвами

Назва роботи (англ)
Development and research of methods and systems for control of technological processes and production

Мета роботи (укр)
Підвищення якості виробництва, зменшення енергоємності та удосконалення систем керування технологічними
процесами

Мета роботи (англ)
Improving production quality, reducing energy consumption and improving process control systems
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Збільшення обсягів виробництва економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу
обладнання, збільшення продуктивності праці
Галузь застосування: Виробництво чавуну сталі та феросплавів

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Розробка та дослідження способів і систем управління технологічними
процесами і виробництвами

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 53.31.21, 53.31.23
Індекс УДК: 669.18, 662.2/.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Фролов Микола Олександрович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:
Пазюк Михайло Юрійович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Овчинникова І.А. (Тел.: +38 (097) 303-58-51)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

