Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200311
Відкрита
Дата реєстрації: 19-06-2022
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2230.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

743.500

2023

743.500

2024

743.500

2. Замовник
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010787
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, буд. 13, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380442349276
Телефон: 380442344062
E-mail: kancnmu@nmu.ua
WWW: http://nmuofficial.com/

3. Виконавець
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010787
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, буд. 13, м. Київ, 01601, Україна
Телефон: 380442349276
Телефон: 380442344062
E-mail: kancnmu@nmu.ua
WWW: http://nmuofficial.com/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теорія та методика навчання хімічних дисциплін додипломної підготовки майбутніх лікарів

Назва роботи (англ)
Theory and methods of teaching chemical disciplines undergraduate training of future doctors

Мета роботи (укр)
Розробити методи, засоби та методики навчання хімічних дисциплін з метою забезпечення стабільно високого рівня
якості підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії та молекулярної біології та дослідити ефективність
впровадження розроблених методик удосконалення для подальшого корегування підходів застосування інноваційних
педагогічних технологій та професійного розвитку науково-педагогічних працівників кафедри.

Мета роботи (англ)
Develop methods, tools and methods of teaching chemical disciplines to ensure a consistently high level of quality training of
future physicians at the Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology and explore the effectiveness of
implementation of improved methods for further adjustment of innovative pedagogical technologies and professional
development of research and teaching staff.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розробка та впровадження удосконалених методів
навчання хімічних дисциплін майбутніх лікарів.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: удосконалення методів, засобів та методик навчання хімічних дисциплін з метою забезпечення
стабільно високого рівня якості підготовки майбутніх лікарів відповідно до засад менеджменту якості у вищій о
Галузь застосування: Вища освіта

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Теорія та методика навчання хімічних дисциплін додипломної
підготовки майбутніх лікарів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 81.79.11.23
Індекс УДК: 378, 378.147-057.875:372.54

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кучин Юрій Леонідович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Яніцька Леся Василівна

Відповідальний за подання документів: Воловик Л.Ф. (Тел.: +38 (044) 454-49-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

