Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200272
Відкрита
Дата реєстрації: 15-06-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3695.900
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2023

1600.900

2024

1019.400

2025

1075.600

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, 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 стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних
наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012102
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Рішельєвська, буд. 11, м. Одеса, Одеська обл., 65026, Україна
Телефон: 380487224823
Телефон: 380487282460

4. Співвиконавець
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/

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в умовах мирного та воєнного часу

Назва роботи (англ)
Improving the provision of dental care to military mаn in peacetime and wartime

Мета роботи (укр)
Розробка науково обґрунтованих організаційних принципів надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в
умовах воєнного стану, а також удосконалення методів ранньої діагностики та профілактики основних стоматологічних
захворювань у військовослужбовців з урахуванням факторів ризику воєнного стану для попередження виникнення
можливих ускладненьdevelopment of scientifically sound organizational principles of providing dental care to military mаn in
martial law, as well as improving methods of early diagnosis and prevention of major dental diseases in servicemen, taking into
account the risk factors of martial law to prevent possible complications

Мета роботи (англ)
Development of scientifically sound organizational principles of providing dental care to military mаn in martial law, as well as
improving methods of early diagnosis and prevention of major dental diseases in servicemen, taking into account the risk factors
of martial law to prevent possible complications
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: 22 медицина 221 стоматологія

Експерти
Скиба Василь Яковлевич (д. мед. н., професор)
Горохівський Володимир Несторович (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

2

01.2024

12.2024

Проміжний звіт

Визначення показників стоматологічної захворюваності у
військовослужбовців в умовах мирного та воєнного часу
2. Розробка індивідуалізованих схем профілактики карієсу зубів та
захворювань пародонту для військовослужбовців для використання в
умовах воєнного та мирного часу та оцінка їх ефективності
3. Клініко-лабораторна оцінка ефективності індивідуалізованих схем
профілактики карієсу зубів та захворювань пародонту для

3

01.2025

12.2025

Остаточний звіт

військовослужбовців. Розробка науково обґрунтованих організаційних
принципів надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в
умовах воєнного стану

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.55
Індекс УДК: 616.31; 617.52-089, 616.31-085:614.2-058

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шнайдер Станіслав Аркадійович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Дєньга Оксана Василівна (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шварцнау Олена Геннадіївна (Тел.: +38 (050) 366-55-33)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

