Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103412
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: 2201380
Напрям фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 105
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

105

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
E-mail: mon@mon.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Львівська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071010
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Львівська обл., 79013, Україна
Телефон: 380322582111
E-mail: coffice@lp.edu.ua
WWW: http://lp.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розроблення програмно-апаратного забезпечення для інструментального методу реабілітації хворих облітеруючим
атеросклерозом судин кінцівок шляхом in situ електростимуляції з урахуванням серцевого ритму

Назва роботи (англ)
Development of software and hardware for the instrumental method of rehabilitation of patients with obliteration of
atherosclerosis of the limb vessels by in situ electro stimulation taking into account the cardiac rhythm

Мета роботи (укр)
Розроблення програмно-апаратного забезпечення для інструментального методу реабілітації хворих облітеруючим
атеросклерозом судин кінцівок шляхом in situ електростимуляції з урахуванням серцевого ритму.

Мета роботи (англ)
The development of software and hardware for the instrumental method of rehabilitation of patients with obliteration of
atherosclerosis of the limb vessels by in situ electro stimulation taking into account the cardiac rhythm.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Віртуальний застосунок на основі апаратно-програмного забезпечення
Галузь застосування: 72.1. Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розвиток апаратно-програмного методу діагностування й реабілітації
1

08.2020 12.2020

Остаточний звіт

судин кінцівок, вражених облітеруючим атеросклерозом, на основі
створення віртуального засобу.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.13.25, 76.29.30.45, 76.29.59.05, 77.03.53
Індекс УДК: 615.47-114:616-07-08, 616.12-008, 613.98, 615.825:796

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Демидов Іван Васильович (д. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Стадник Богдан Іванович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Приставська М.М. (Тел.: +38 (032) 258-26-37)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

