Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104920
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6561040
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3544.3
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1513.3

2022

970.9

2023

1060.1

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, Київська обл., 04050, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444893981
E-mail: amn1@ukr.net
WWW: http://www.amnu.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук
України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012183
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: проспект Ювілейний, буд. 52-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61153, Україна
Телефон: 380572625019
Телефон: 380572626012
E-mail: iozdp@iozdp.org.ua
WWW: http://iozdp.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Визначити особливості сомато-статевого розвитку та провідні механізми його порушень у підлітків, хворих на цукровий
діабет 1 типу, в умовах застосування сучасних технологій його лікування

Назва роботи (англ)
To determine the features of somato-sexual development and the leading mechanisms of its disorders in adolescents with type 1
diabetes in the conditions of modern technologies use for dibetes treatment.

Мета роботи (укр)
З’ясувати провідні механізми та визначити значущі фактори щодо порушень сомато-статевого розвитку сучасних
підлітків з цукровим діабетом 1 типу на підставі аналізу клініко-анамнестичних даних, гормонально-метаболічних
показників та результатів генетичних досліджень.

Мета роботи (англ)
To find out the leading mechanisms and identify factors of importance in somato-sexual development disorders of today’s
adolescents with type 1 diabetes based on the analysis of clinical and anamnestic data, hormonal and metabolic guides and the
results of genetic research.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії
Галузь застосування: педіатрія, сімейна медицина, дитяча ендокринологія

Експерти
Антипкін Юрій Геннадійович

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Визначити особливості сомато-статевого розвитку та провідні
1

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

механізми його порушень у підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу,
в умовах застосування сучасних технологій його лікування.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.37, 76.29.37, 76.35.39.07
Індекс УДК: 572, 616.43; 616-008.9; 616.39, 616.692;612.661, 616.43-053.6-08:572.5+616.692+612.661

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Даниленко Георгій Миколайович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Турчина Світлана Ігорівна (д.мед.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Нікітіна Лариса Дмитрівна (Тел.: +38 (057) 262-60-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

