Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113923
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 25.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

5.000

2023

5.000

2024

5.000

2025

5.000

2026

5.000

7705 - кошти інших джерел
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10.000

2023

10.000

2024

10.000

2025

10.000

2026

10.000

2. Замовник

Назва організації: Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125591
Адреса: провулок Руставелі, буд. 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61001, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380577327329
Телефон: 380577326488
E-mail: hgpa@kharkov.com
WWW: http://www.hgpa.kharkov.com

3. Виконавець
Назва організації: Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125591
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: провулок Руставелі, буд. 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61001, Україна
Телефон: 380577327329
Телефон: 380577326488
E-mail: hgpa@kharkov.com
WWW: http://www.hgpa.kharkov.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка моделей дослідження мутагенного, токсичного або стимулюючого впливу екологічних чинників на тваринний
організм на базі Drosophila melanogaster

Назва роботи (англ)
Development of models for researching the mutagenic, toxic or stimulating influence of ecological factors on an animal
organism, based on Drosophila melanogaster

Мета роботи (укр)
Створити просту та відтворювану модель для оцінки впливу різних екологічних чинників на організм тварини поодинці та
в сукупності за рахунок чіткого алгоритму постановки експерименту та обробки експериментальних даних. Тема інтегрує
досягнення генетики, екології та токсикології, є новою, актуальною та потенційно патентоспроможною.

Мета роботи (англ)
To create a simple and consistent model to assess the impact of various environmental factors on the animal's body alone and
together through a clear algorithm for setting up an experiment and processing experimental data. The problem integrates the
achievements of genetics, ecology and toxicology; it is new, relevant and potentially patentable.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища

Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; 72.19 Дослідження й
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка моделей дослідження мутагенного, токсичного або
1

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

стимулюючого впливу екологічних чинників на тваринний організм на
базі Drosophila melanogaster

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.23.41, 34.35.15, 34.35.51, 34.47.51
Індекс УДК: 575.1/.2:574.2, 574.2, 574.5;572.1/.4, 615.9::574

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пономарьова Галина Федорівна (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Дехтярьова Олена Олександрівна (к. б. н., доц.)
Москальов Віталій Борисович
Пальчик Оксана Олександрівна (к.с.-г.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Молчанюк Ольга Василівна (Тел.: +38 (050) 619-99-69)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

