
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U101441

Відкрита

Дата реєстрації: 03-03-2020

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

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Сумський державний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289

Адреса: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380542334058

E-mail: kanc@sumdu.edu.ua

WWW: https://www.sumdu.edu.ua/

3. Виконавець

Назва організації: Сумський державний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Телефон: 380542334058

E-mail: kanc@sumdu.edu.ua

WWW: https://www.sumdu.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Стоматологічні аспекти мовленнєвих порушень

Назва роботи (англ)

Dental aspects of speech disorders

Мета роботи (укр)

Підвищення ефективності лікування і реабілітації хворих з патологічними станами зубо-щелепної системи шляхом 
корекції мовленнєвих порушень в них на підставі перцептивно-акустичного, функціонального і клінічного визначення 
фонетичних змін

Мета роботи (англ)

Improving the effectiveness of treatment and rehabilitation of patients with pathological conditions of the dental-mandibular 
system by correcting speech disorders in them on the basis of perceptual-acoustic, functional and clinical determination of 
phonetic changes

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: лікування та реабілітація стоматологічних хворих з порушенням звуковимови

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 12.2019 12.2024 Остаточний звіт не врахований платіж

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.55

Індекс УДК: 616.31; 617.52-089



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Васильєв Анатолій Васильович (к. т. н., професор)

Керівники роботи: 

Лахтін Юрій Володимирович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Остапова О.П. (Тел.: +38 (054) 233-41-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


