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Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 012011104767 

Відкрита

Дата реєстрації: 11-11-2020 

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.): З 

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік Фінансування

2021 1

2022 1

2023 1

2. Замовник

Назва організації: Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини" 

Код ЄДРПОУ/ІПН: 37857335

Адреса: Харківське шосе, 121, м. Київ, Київська обл., 02091, Україна 

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України 

Телефон: 380445639854 

E-mail: maem.academy.edu@gmail.com

3. Виконавець

Назва організації: Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини" 

Код ЄДРПОУ/ІПН: 37857335

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України 

Адреса: Харківське шосе, 121, м. Київ, Київська обл., 02091, Україна 

Телефон: 380445639854 

E-mail: maem.academy.edu@gmail.com

4. Співвиконавець

mailto:maem.academy.edu@gmail.com
mailto:maem.academy.edu@gmail.com


5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Посттравматичний синдром та екологічні ризики як чинники нейропсихологічних та метаболічних розладів.

Назва роботи (англ)

Post-traumatic syndrome and environmental risks as factors of neuropsychological and metabolic disorders.

Мета роботи (укр)

Наукове обгрунтування теоретичних .методичних підходів та превентивних заходів для визначення психологічного та 
фізичного здоров'я населення в умовах посттравматичного синдрому та екологічних ризиків

Мета роботи (англ)

Scientific substantiation of theoretical, methodical approaches and preventive measures for determination of psychological and 
physical health of the population in the conditions of a post-traumatic syndrome and ecological risks

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для 
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: охорона здоров'я

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 11.2020 11.2023 Остаточний звіт
Посттравматичний синдром та екологічні ризики як чинники 
нейропсихологічних та метаболічних розладів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.37

Індекс УДК: 616.43; 616-008.9; 616.39, 616.441-008.64:616.1



8. Заключні відомості

Керівник організації:

Грідчін Сергій Васильович (к. мед. н., доц.)

Керівники роботи:

Михайленко Олена Юріївна (к. мед. н.)

Відповідальний за подання документів: Можеїтова Олександра Арнольдівна (Тел.: +38 (067) 176-03-36)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.


