
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0118U100479

Відкрита

Дата реєстрації: 10-12-2018

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

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Код ЄДРПОУ/ІПН: 10212562

Адреса: бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18031, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 0472372142

3. Виконавець

Назва організації: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Код ЄДРПОУ/ІПН: 10212562

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18031, Україна

Телефон: 0472372142

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розвиток теорії моделювання та верифікації складних програмних систем

Назва роботи (англ)



Development of the theory of modelling and verification of complicated software systems

Мета роботи (укр)

Підвищення якості проектування складних програмних систем за рахунок розвитку комбінованих моделей та методів 
верифікації компонентів програмного забезпечення. Розробка методів і засобів моделювання та верифікації складних 
програмних систем.

Мета роботи (англ)

Improving the design of complicated software systems through the development of combined models and verification methods 
for software components. Development of methods and tools of modeling and verification of complicated software systems.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 
технологій, робототехніки

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології, Методи, теорії, Програмні продукти

Галузь застосування: Наука, автоматизація виробництва та освітня галузь

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2019 12.2021 Остаточний звіт
Прикладні дослідження з теорії моделювання та верифікації 
програмних систем

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.07.03

Індекс УДК: 004.3-185.4; 004.7-185.4

8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Черевко Олександр Володимирович (д. е. н.)

Керівники роботи: 

Онищенко Бороис Олегович

Відповідальний за подання документів: Кирилюк Євген Миколайович (Тел.: +38 (047) 237-11-15)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


