Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112939
Відкрита
Дата реєстрації: 13-09-2021
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: 2201390
Напрям фінансування: 2.7 - інше (для забезпечення розвитку окремих наукових напрямів, модернізації та оновлення
матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок)

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 4279.600
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік
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4279.600

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070944
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, 01033, Україна
Телефон: 380442393333
E-mail: office.chief@univ.net.ua
WWW: http://www.univ.kiev.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Біологія та охорона здоров'я"

Назва роботи (англ)
Fulfillment of the tasks of the perspective plan of development of the scientific direction "Biology and health care"

Мета роботи (укр)
Дослідження механізмів розвитку патологічних станів та розробка науково обгрунтованих методів корекції.

Мета роботи (англ)
Research of mechanisms of development of pathological conditions and development of scientifically substantiated methods of
correction.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Комплексна психолого-психіатрична модель
Галузь застосування: 72. Наукові дослідження та розробки

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження стану регуляторних систем на клітинному рівні у
випадках конкретних патологій для визначення можливих
фармакологічних мішеней. Вивчення реакцій різних органів і систем
при дослідженнях речовин з фармакологічною активністю – зокрема,
зміна рівня запального стану, дегенеративних процесів в тканинах,
проліферативної активності і канцерогенезу, ангіогенезу. Визначення
факторів, що негативно впливають на стан психічного здоров’я в
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Остаточний звіт

умовах пандемії COVID-19. Розробка методології отримання та
характеристики «гідролізних» пептидів з гідробіонтів як потенційних
біотехнологічних продуктів для корекції метаболізму. Дослідження
структурних механізмів диференційованої точності ДНК-полімераз.
Дослідження і моделювання молекулярних і клітинних процесів з
використанням біоіміджінга. Вивчення мікробіоти різних систем
організму людини. Створення колекції продуцентів біологічно
активних речовин та технологічно перспективних штамів
мікроорганізмів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.39.03
Індекс УДК: 612.01;591.1.001;616-092;591.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Толстанова Ганна Миколаївна (д. б. н., професор)
Керівники роботи:
Остапченко Людмила Іванівна (д. б. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Катасонова В.В. (Тел.: +38 (044) 239-31-88)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

