Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200816
Відкрита
Дата реєстрації: 14-09-2022
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 678.187
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

341.289

2023

336.898

2. Замовник
Назва організації: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571340
Адреса: вул. Клепарівська, буд. 35, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна
Підпорядкованість: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Телефон: 380671778187
Телефон: 380322330088
E-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571340
Підпорядкованість: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Адреса: вул. Клепарівська, буд. 35, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна
Телефон: 380671778187
Телефон: 380322330088
E-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження передумов та розробка програмної системи консультаційної допомоги населенню при загрозі або
виникненні надзвичайних ситуацій на базі мобільних платформ

Назва роботи (англ)
Research of prerequisites and development of a software system for consulting assistance to the population in case of a threat
or emergency situations based on mobile platforms

Мета роботи (укр)
Дослідження передумов та збір інформації для розробки автоматизованої підсистеми оповіщення населення про загрозу
або виникнення надзвичайних ситуацій, а також надання консультаційної допомоги щодо дій в умовах надзвичайних
ситуацій за допомогою мобільних платформ.

Мета роботи (англ)
Study of the prerequisites and collection of information for the development of an automated subsystem for alerting the
population about the threat or occurrence of emergencies, as well as providing advice on actions in emergency situations using
mobile platforms.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: КВЕД М 72.19

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вибір методів дослідження. Збір та аналіз даних для дослідження.
Теоретичні дослідження. Практична реалізація результатів
теоретичних досліджень: розробка алгоритмів роботи системи;
імплементація алгоритму окремого модуля системи, що відповідає за
1

04.2022

11.2023

Остаточний звіт

оповіщення населення; імплементація алгоритму окремого модуля
системи, що відповідає за автоматизацію процедури консультаційної
підтримки з питань цивільного захисту. Практична апробація
результатів теоретичних досліджень та розгортання програмної
системи. Підведення підсумків, оцінка одержаних результатів,
складання звітної документації.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.23.31.15
Індекс УДК: 346.57, 614.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Коваль Мирослав Стефанович (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Придатко Олександр Володимирович (к.т.н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Кирилів Ярослав Богданович (Тел.: +38 (032) 233-24-79)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

