Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113866
Відкрита
Дата реєстрації: 15-11-2021
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: Черкаський державний технологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05390336
Адреса: бульвар Шевченка, буд. 460, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18006, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380472434481
E-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net
WWW: https://chdtu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Черкаський державний технологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05390336
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: бульвар Шевченка, буд. 460, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18006, Україна
Телефон: 380472434481
E-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net
WWW: https://chdtu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Програмні агенти в інформаційній технології кризового інтелектуального моніторингу

Назва роботи (англ)
Software agents in information technology of crisis intellectual monitoring

Мета роботи (укр)
Дослідити технологію створення та використання програмних агентів у інформаційній технології кризового
інтелектуального моніторингу

Мета роботи (англ)
Investigate the technology of creation and use of software agents in information technology of crisis intellectual monitoring
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Метод створення та використання програмних агентів в інформаційних технологіях кризового
інтелектуального моніторингу
Галузь застосування: Інженерія програмного забезпечення, інформаційні технології, інтелектуальний моніторинг

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Структура існуючих програмних агентів та технології їх використання,
1

01.2022

06.2022

Проміжний звіт

що придатні для використання технологіях кризового моніторингу.
Інформаційний пошук.

2

07.2022

06.2023

Проміжний звіт

3

07.2023

12.2023

Остаточний звіт

Програмні агенти інформаційних систем кризового моніторингу.
Функції, структура, метод програмної реалізації
Технологія використання програмних агентів в умовах кризового
інтелектуального моніторингу.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 20.23.25, 28.23.29
Індекс УДК: 002.53:004.89, 004.89:004.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Григор Олег Олександрович (д. політ. н., професор)
Керівники роботи:
Голуб Сергій Васильович (д.т.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Куницька Світлана Юріївна (Тел.: +38 (067) 224-55-04)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

