Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200337
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2022
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: 6561040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 8780.100
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2827.400

2023

2869.700

2024

3083.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, 04050, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444893981
E-mail: amn1@ukr.net
WWW: http://www.amnu.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук
України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01897908
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Вишгородська, буд. 67, м. Київ, 04114, Україна
Телефон: 38044304068
E-mail: ig@geront.kiev.ua
WWW: http://2018.geront.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка діагностичної системи для онлайн моніторингу громадського здоров'я і цифрової компетенції в осіб різного віку
за умов війни та її наслідків

Назва роботи (англ)
Development of a diagnostic system for online monitoring of public health and digital competence skills in people of different
age for war conditions and its consequences

Мета роботи (укр)
Виявити можливості діагностичної системи для онлайн моніторингу громадського здоров'я і цифрової компетенції людей
різного віку для оцінки стану здоров'я та можливості навчання онлайн загальним професійним навичкам за умов війни.

Мета роботи (англ)
Identify the possibilities of a diagnostic system for online monitoring of public health and digital competence in different age
subjects to assess the public health and the possibility of learning online general professional skills in wartime.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: 73.10.1

Експерти
Назаренко Василь Іванович (д. б. н., с.н.с.)
Макарчук Микола Юхимович (д. б. н., д.б.н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка діагностичної системи для онлайн моніторингу громадського
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

здоров'я і цифрової компетенції в осіб різного віку за умов війни та її
наслідків

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.50, 76.29.50.49, 76.75
Індекс УДК: 616.9, 616.9;616-022.7, 614; 614.2, 614.2:616.921-053.9-079

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Безруков Владислав Вікторович (д. мед. н., акад.)
Керівники роботи:
Поляков Олександр Анатолійович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Холін Віктор Олександрович (Тел.: +38 (050) 787-36-75)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

