Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103416
Відкрита
Дата реєстрації: 24-07-2020
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 75
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

75

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417176
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ, Київська обл., 03187, Україна
Телефон: 380445262008
Телефон: 380445264178
E-mail: incyb@incyb.kiev.ua
WWW: http://incyb.kiev.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробити систему сервісів персоніфікованої інформаційної підтримки наукових досліджень в установах НАН України.
Етап 1. Розробити систему базових сервісів семантичного аналізу природномовного опису заданих предметних галузей.

Назва роботи (англ)
Develop a personalized information system to support scientific research in the institutions of NAS of Ukraine. Stage 1. Develop
a system of basic services of semantic analysis of natural language description of defined subject fields.

Мета роботи (укр)
Метою наукових досліджень є розробка сервісів персоніфікованої інформаційної підтримки наукових досліджень в
установах НАН України. Сервіси можуть використовуватись як незалежно, так і як елементи віртуального помічника
наукових досліджень. Сервіси персоніфікованої інформаційної підтримки наукових досліджень орієнтовані на підтримку
вчених, науково-дослідна діяльність яких безпосередньо пов'язана з інноваційною.

Мета роботи (англ)
The purpose of the scientific research is to develop personalized information support services for research in the institutions of
NAS of Ukraine. The services can be used as separate components or as the elements of a virtual research assistant. The
personalized information support services for research are focused on supporting scientists whose research activities are
directly related to innovation.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Програмні продукти
Галузь застосування: 72.1 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, установи
НАН України

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

06.2020 12.2020

Остаточний звіт

Розробити систему базових сервісів семантичного аналізу
природномовного опису заданих предметних галузей

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 28.23.01 , 28.23.13
Індекс УДК: 004.8 , , 004.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сергієнко Іван Васильович (д. ф.-м. н., акад.)
Керівники роботи:
Палагін Олександр Васильович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Кургаєв О.П. (Тел.: +38 (050) 881-62-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

