Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113846
Відкрита
Дата реєстрації: 14-11-2021
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.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909
Адреса: проспект Повітрофлотський, буд. 31, м. Київ, 03037, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442415580
E-mail: knuba@knuba.edu.ua
WWW: http://www.knuba.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Повітрофлотський, буд. 31, м. Київ, 03037, Україна
Телефон: 380442415580
E-mail: knuba@knuba.edu.ua
WWW: http://www.knuba.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Моделі і методи автоматизованої системи аналізу життєвого циклу стану об'єктів будівництва з використанням штучного
інтелекту

Назва роботи (англ)
Models and methods of the automated system of the analysis of a life cycle of a condition of objects of construction with use of
artificial intelligence

Мета роботи (укр)
Метою проекту є вивчення можливостей, методів та планування алгоритму робіт зі створення технології штучного
інтелекту на різних етапах життєвого циклу з метою підвищення якості будівельного виробництва

Мета роботи (англ)
The aim of the project is to study the possibilities, methods and planning of the algorithm of works on the creation of artificial
intelligence technology at different stages of the life cycle in order to improve the quality of construction production.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Інформаційні технології

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

11.2021

12.2023

Остаточний звіт

Методологічні основи автоматизованої системи аналізу життєвого
циклу стану об'єктів будівництва з використанням штучного інтелекту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 50.03.05
Індекс УДК: 681.5.01:658.512.2.011.56

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Куліков Петро Мусійович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Цюцюра Світлана Володимирівна (д.т.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Семенов Володимир Максимович (Тел.: +38 (044) 241-54-50)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

