Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200606
Відкрита
Дата реєстрації: 26-07-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16478809
Адреса: вул. Бориспільська, буд. 2, м. Київ, 02099, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Телефон: 380445672929
E-mail: info@kmu.edu.ua
WWW: https://kmu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16478809
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: вул. Бориспільська, буд. 2, м. Київ, 02099, Україна
Телефон: 380445672929
E-mail: info@kmu.edu.ua
WWW: https://kmu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців в вищих медичних навчальних закладах

з питань охорони

громадського здоров’я

Назва роботи (англ)
Theoretical and methodological principles of training specialists in higher medical educational institutions in matters of public
health protection

Мета роботи (укр)
Дослідити методологічні та науково-теоретичні проблеми у сфері викладання громадського здоров’я у вищих медичних
навчальних закладах

Мета роботи (англ)
To investigate methodological and scientific-theoretical problems in the field of teaching public health in higher medical
educational institutions
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Покращення рівня підготовки майбутніх медичних
фахівців у вищих медичних навчальних закладах)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Освіта на рівні вищого медичного навчального закладу, медицина - підготовка майбутніх лікарів

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Теоретико- методологічні засади підготовки фахівців в вищих
1

09.2022 09.2027

Остаточний звіт

медичних навчальних закладах з питань охорони громадського
здоров’я

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76
Індекс УДК: 61, 37

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Баєва Олена Вікторівна (д.біол.н., професор)
Керівники роботи:
Коваленко Ольга Олександрівна (к. держ.упр.)

Відповідальний за подання документів: Коваленко Ольга Олександрівна (Тел.: +38 (097) 268-21-85)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

