Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200894
Відкрита
Дата реєстрації: 20-09-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 28.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

28.000

2. Замовник
Назва організації: Приватне підприємство "Новодворская Андервеар"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43700352
Адреса: вул. Шевченка буд. 11, офіс 63, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29001, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380959125201

3. Виконавець
Назва організації: Хмельницький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071234
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Інститутська, буд. 11, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29016, Україна
Телефон: 380975546925
Телефон: 380382728076
E-mail: centr@khnu.km.ua
WWW: http://www.khnu.km.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка комп’ютерної програми "N_Underwear" - мобільний додаток для розрахунку базових конструкцій комплекту
білизни

Назва роботи (англ)
Development of the computer program "N_Underwear" - a mobile application for calculating the basic construction of a set of
underwear

Мета роботи (укр)
Мета – розробити мобільний додаток, як інструмент для підтримки процесів проєктування та виготовлення виробів легкої
промисловості, які можна буде використовувати як на виробництві, так і в процесі навчання

Мета роботи (англ)
The goal is to develop a mobile application as a tool to support the design and manufacturing processes of light industry
products that can be used both in production and in the learning process
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Програмні продукти
Галузь застосування: 72.19

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

09.2022 10.2022

Остаточний звіт

Розробка комп’ютерної програми «N_Underwear» - мобільний додаток
для розрахунку базових конструкцій комплекту білизни

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 50.41.25, 64.33, 64.33.17.17
Індекс УДК: 004.49; 004.056.57, 687, 687.2;687.023, 687.016.5:004.891.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Синюк Олег Миколайович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Захаркевич Оксана Василівна (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шмурікова О.П. (Тел.: +38 (068) 770-60-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

