Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100261
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150
У тому числі по роках (тис. грн.):
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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)
615. Імідж лікаря: філологічний та історико-культурологічний аспекти

Назва роботи (англ)
615. Doctor's image: philological and historical-cultural aspects

Мета роботи (укр)
Мета роботи розкрити філологічні, історичні, культурологічні аспекти формування поняття іміджу лікаря як
хронологічно, так і проблемно, на прикладі окремих іноземних держав та України в різні часи, епохи. Дослідити та
врахувати різні контексти ставлення до професії лікаря, формування соціальних запитів на популярність професії.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to reveal philological, historical, culturological aspects of forming the concept of the image of a
doctor both chronologically and problematically, on the example of some foreign countries and Ukraine at different times, eras.
Investigate and take into account different contexts of attitude to the profession of doctor, the formation of social demands for
the popularity of the profession.
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: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2022

Проміжний звіт

2

01.2023

12.2024

Проміжний звіт

3

01.2025

12.2025

Остаточний звіт

Бібліографічний та теоретико-методологічний аналіз проблеми
Особливості формування іміджу лікаря в різних умовах: ментальних,
хронологічних, географічних
Імідж лікаря: філологічний та історико-культурологічний аспекти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 04.71
Індекс УДК: 316.334.552; 316.93/.99, 316.37:614.23

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Запорожан Валерій Миколайович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Сікорська Ольга Олександрівна (к.філол.н., доц.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

