Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200611
Відкрита
Дата реєстрації: 27-07-2022
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: 2.7 - інше (ініціативна)

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: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Метаболічна адаптація та оксидативний стрес у дітей різного віку при соматичній, інфекційній ендокринній патології,
шляхи корекції

Назва роботи (англ)
Metabolic adaptation and oxidative stress in different ages children with somatic, infectious and endocrine pathology, ways of
correction

Мета роботи (укр)
Встановити залежність та роль порушень метаболічної адаптації і осидативного стресу у дітей різного віку при
соматичній, інфекційній, ендокринній патології, розробка шляхів корекції.

Мета роботи (англ)
To identify the dependence and role of disorders of metabolic adaptation and oxydative stress in the different ages children with
somatic, infectious, endocrine pathology, development of ways of correction.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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
1

07.2022

07.2026

Остаточний звіт

Метаболічна адаптація та оксидативний стрес у дітей різного віку при
соматичній, інфекційній ендокринній патології, шляхи корекції.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.47
Індекс УДК: 616-053.2, : 616.8-008.9-009-053.2/.3:[616.8+616.9+616.4]-08

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Миронюк Іван Святославович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Горленко Олеся Михайлівна (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Фречка Н.І. (Тел.: +38 (050) 148-61-31)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

