Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113872
Відкрита
Дата реєстрації: 15-11-2021
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.): 50.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10.000

2023

10.000

2024

10.000

2025

10.000

2026

10.000

2. Замовник
Назва організації: Державний біотехнологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44234755
Адреса: вул. Алчевських, буд. 44, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380577003888
E-mail: info@btu.kharkov.ua
WWW: http://btu.kharkov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний біотехнологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44234755
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Алчевських, буд. 44, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577003888
E-mail: info@btu.kharkov.ua
WWW: http://btu.kharkov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження патогенетичного впливу сучасних ентеротропних природних і синтетичних засобів (антибіотиків,
фітопрепаратів, біостимуляторів, кормових добавок, пестицидів) з метою профілактики порушень та можливості корекції
обмінних процесів та стану антиоксидантної вистеми в організмі тварин

Назва роботи (англ)
Study of the pathogenetic effects of modern enterotropic natural and synthetic agents (antibiotics, phytopreparations,
biostimulants, feed additives, pesticides) in order to prevent disorders and the possibility of correction of metabolic processes
and the state of the antioxidant system in animals

Мета роботи (укр)
Встановити характер патофізіологічних змін системи специфічного і неспецифічного захисту в організмі тварин за
впливу ксенобіотиків різної природи і експериментально обґрунтувати ефективність застосування фітобіотиків і
антиоксидантів для їх коригування.

Мета роботи (англ)
To establish the nature of pathophysiological changes in the system of specific and nonspecific protection in animals under the
influence of xenobiotics of different nature and to experimentally substantiate the effectiveness of phytobiotics and antioxidants
for their adjustment.
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: Технології, Матеріали
Галузь застосування: Ветеринарна медицина, тваринництво

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

3

01.2024

12.2024

Проміжний звіт

Дослідження впливу карбендазиму на стан імунної системи і
неспецифічних факторів захисту організму щурів і курей
Корекція стану антиоксидантної системи тварин за застосування
препаратів на основі природних фітобіотиків
Корекція стану імунної системи тварин за застосування препаратів на
основі природних фітобіотиків
Розробка препаратів і кормових добавок на основі фітобіотиків з метою

4

01.2025

12.2025

Проміжний звіт

корекції стану специфічного і неспецифічного захисту організму
тварин
Розробка препаратів і кормових добавок на основі фітобіотиків з метою

5

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

корекції стану специфічного і неспецифічного захисту організму
тварин і встановлення їх безпечності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.31.33.05
Індекс УДК: 615.017, 615.017, 636.09.615.017.591.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тихонченко Руслан Сергійович (к. е. н.)
Керівники роботи:
Жукова Ірина Олексіївна (д. вет. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Жукова Ірина Олексіївна (Тел.: +38 (095) 773-65-26)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

