Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113995
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
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.): 150.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

30.000

2023

30.000

2024

30.000

2025

30.000

2026

30.000

2. Замовник
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
630. Гігієнічна та медико-біологічна оцінка впливу дефіциту деяких нутрієнтів на стан здоров’я та харчовий статус
людини (за даними лабораторних досліджень та результатами анкетування певних категорій населення м. Одеси)

Назва роботи (англ)
630. Hygienic and medico-biological assessment of the impact of deficiency of certain nutrients on human health and
nutritional status (according to laboratory tests and the results of surveys of certain categories of the population in Odessa)

Мета роботи (укр)
Вивчити особливості впливу дефіциту деяких нутрієнтів (вітаміну Д3, заліза, магнію, незамінних амінокислот) на стан
здоров’я та харчовий статус людини

Мета роботи (англ)
Study the influence peculiarities of deficiency the certain nutrients (vitamin D3, iron, magnesium, essential amino acids) on
health and nutritional status of human being.
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: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз та узагальнення даних літератури щодо впливу дефіциту деяких
1

01.2022

12.2023

Проміжний звіт

нутрієнтів (вітаміну Д3, заліза, магнію, незамінних амінокислот) на стан
здоров’я та харчовий статус людини. Розробка анкет для виявлення
дефіциту певних нутрієнтів.
Проведення анкетування різних категорій населення щодо виявлення

2

01.2024

12.2025

Проміжний звіт

впливу дефіциту деяких нутрієнтів на стан здоров’я і харчовий статус
людини.
Математична обробка, аналіз впливу дефіциту деяких нутрієнтів

3

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

(вітаміну Д3, заліза, магнію, незамінних амінокислот) на стан здоров’я
та харчовий статус людини.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.33.35
Індекс УДК: 613.2/.3, 613.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Запорожан Валерій Миколайович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Бабієнко Володимир Володимирович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Криштальова Надія Миколаївна (Тел.: +38 (097) 587-58-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

