Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102983
Відкрита
Дата реєстрації: 05-09-2019
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: 2201380
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 90
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

90

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
Телефон: 380444814763
E-mail: mon@mon.gov.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: 0542334049
Телефон: 0542334108
E-mail: kanc@sumdu.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка автоматизованої програми диференційної діагностики новоутворень молочної залози з морфометричною
оцінкою рецепторного статусу ракових клітин

Назва роботи (англ)
Development of an automated program for differential diagnosis of breast tumors with morphometric evaluation of the receptor
status of cancer cells

Мета роботи (укр)
Розробка нового програмного забезпечення для диференційної діагностики пухлин молочної залози з високою
достовірністю результату

Мета роботи (англ)
Development of new software for differential diagnosis of breast tumors with high confidence of the result
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Програмні продукти
Галузь застосування: 73.10

Експерти
Стріха Максим Віталійович (д. ф.-м. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка програмного забезпечення (система підтримки рішень;
1

07.2019

12.2019

Остаточний звіт

діагностичний модуль підрахунку забарвлених клітин) Класифікація
цифрових зображень пухлин молочної залози, в тому числі з
результатами імуногістохімічної реакції.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.13.23
Індекс УДК: 615.47:616-074

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Васильєв Анатолій Васильович (к. т. н., професор)
Керівники роботи:
Романюк Анатолій Миколайович (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.

