Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200829
Відкрита
Дата реєстрації: 16-09-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 18679.400
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

6721.500

2023

7070.000

2024

4887.900

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 спадкової патології Національної академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012065
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: вул. Лисенка, буд. 31-а, м. Львів, Львівська обл., 79008, Україна
Телефон: 380322752131
Телефон: 380322765499
E-mail: root@ihp.lviv.ua
WWW: http://www.amnu.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідити гендерні особливості генетично обумовлених репродуктивних порушень у людини

Назва роботи (англ)
To investigate the gender characteristics of genetically determined reproductive failure in humans

Мета роботи (укр)
Дослідити і апробувати алгоритм селективних критеріїв, асоційованих з гендерною предиспозицією генетично
детермінованих репродуктивних втрат у людини

Мета роботи (англ)
Develop and test an algorithm for selecting criteria for assessing the gender predisposition of genetically determined human
reproductive losses
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Медична генетика, репродуктологія

Експерти
Личковська Олена Львівна (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Теоретичне обгрунтування та експериментальна апробація спектру
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

інформативних гендерно обумовлених гнетичних маркерів схильності
до порушень процесів відтворення у людини
Дослідження ролі генетичної компоненти в процесах гаметогенезу,

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

запліднення та пренатального розвитку людини з урахуванням
гендерних особливостей
Оптимізація алгоритму генетичних досліджень у випадку наявності

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

гендерно нерівнозначного внеску в генез порушень процесів
відтворення у людини

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.03.39
Індекс УДК: 61:575

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гнатейко Олег Зіновійович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Заставна Данута Володимирівна (д.б.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Заставна Данута Володимирівна (Тел.: +38 (067) 991-43-55)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

