Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100262
Відкрита
Дата реєстрації: 10-01-2021
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

30

2022

30

2023

30

2024

30

2025

30

2. Замовник
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
616. Антропологічні дослідження в контексті постнекласичної наукової парадигми: філософсько-методологічні,
психологічні, біоетичні та правові моделі.

Назва роботи (англ)
616. Anthropological investigations in the context of post-non-classical scientific paradigm: philosophical and methodological,
psychological, bioethical, and legal models.

Мета роботи (укр)
Осмислення проблем людського існування крізь призму філософсько-методологічних, психологічних, біоетичних та
правових моделей (концепція антропного часу та історичного процесу (реконструкція); етична модель часу; нередукційна
модель теорії свідомості; концептуальна модель та методи дослідження цілісності особистості; концептуальні моделі і
методи «психологічної філософії» для дослідження проблеми самогармонізації створювальних сил самоздійснення
особистості трансфесіонала; модель дискурсивних переплетінь медицини та філософії; модель нормативно-правового
регулювання адміністративного управління у сфері охорони здоров’я).

Мета роботи (англ)
Understanding the problems of human existence through the prism of philosophical and methodological, psychological,
bioethical and legal models (the concept of anthropic time and historical process (reconstruction); ethical model of time; nonreductionist model of the theory of consciousness; conceptual model and methods of studying of the integrity of personality;
conceptual models and methods of the “psychological philosophy” for the research of the problem of self-harmonization of the
“creative forces” of self-realization of the transfersional's personality; the model of discursive intertwining of medicine and
philosophy; the model of legal regulation of administrative management in the field of health care).
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка та обґрунтування методологічних засад антропологічних
1

01.2021

12.2022

Проміжний звіт

досліджень кафедри філософії та біоетики в межах постнекласичної
наукової парадигми.

2

01.2023

12.2024

Проміжний звіт

3

01.2025

12.2025

Остаточний звіт

Реконструювання концептуальних моделей в контексті
постнекласичної наукової парадигми.
Парадигмальне впровадження концептуальних моделей в
постнекласичному дискурсі.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 89.01.07
Індекс УДК: 52(15):1; 52(15):001.8; 520.876, 14/.17:159.923

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Запорожан Валерій Миколайович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Ханжі Володимир Борисович

Відповідальний за подання документів: Криштальова Надія ММиколаївна (Тел.: +38 (097) 587-58-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

