Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000168
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2022
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.): 9229.200
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1704.400

2023

1785.800

2024

1860.800

2025

1918.400

2026

1956.900

2. Замовник
Назва організації: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010793
Адреса: вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Львівська обл., 79010, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380322603066
Телефон: 380322757632
WWW: http://meduniv.lviv.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010793
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Львівська обл., 79010, Україна
Телефон: 380322603066
Телефон: 380322757632
WWW: http://meduniv.lviv.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Морфофункціональні та імуногістохімічні особливості тканин і органів в нормі та при патологічних станах

Назва роботи (англ)
Morphological, functional, immunohistochemical properties of tissues and organs under normal and pathological conditions

Мета роботи (укр)
На основі загальноморфологічних, лектиногістохімічних та імуногістохімічних методів встановити закономірності росту,
регенерації, проліферації, диференціації клітин, органів і систем органів в онтогенезі та при патологічних станах.
Доповнити та удосконалити методи діагностики патологічних процесів

Мета роботи (англ)
On the basis of general morphological, lectinohistochemical and immunohistochemical methods to establish patterns of growth,
regeneration, proliferation, differentiation of cells, organs and organ systems in ontogenesis and pathological conditions. To
supplement and improve methods of diagnosis of pathological processes
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: публікації
Галузь застосування: медицина

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Морфофункціональні та імуногістохімічні особливості тканин і органів
в нормі та при патологічних станах

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.41.15
Індекс УДК: 611.018;591.8, 612.7+616.7)-018-091.8-092.19

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Зіменковский Борис Семенович (д. фармац. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Челпанова Ілона Владиславівна (к. мед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Струс Х.І. (Тел.: +38 (032) 236-84-44)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

