Реєстраційна картка технології (РКТ)
5436. Державний реєстраційний номер: 0622U000043
5517. № Держреєстрації НДДКР:
5256. Особливі позначки: 5
9000. Походження технології: С
9159. Договір: Немає

Відомості про заявника технології
2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 24741741
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
2 - англійською мовою
International Research and Training Center for Information Technologies and Systems NAS and MES of Ukraine
2358. Скорочене найменування юридичної особи: МННЦ ІТ та С НАН та МОН України
2655. Місцезнаходження: проспект Академіка Глушкова, буд. 40, м. Київ, Київ, 03187, Україна
2934. Телефон / Факс: 380445262549; 380445261570
2394. Адреса електронної пошти/веб-сайт: office@irtc.org.ua; director@irtc.org.ua; http://www.irtc.org.ua/
1333. Форма власності, сфера управління: Національна академія наук України

Відомості про власника технології
2458. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 24741741
2152. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
3 - англійською мовою
International Research and Training Center for Information Technologies and Systems NAS and MES of Ukraine
2360. Скорочене найменування юридичної особи: МННЦ ІТ та С НАН та МОН України
2656. Місцезнаходження: проспект Академіка Глушкова, буд. 40, м. Київ, Київ, 03187, Україна
2935. Телефон / Факс: 380445262549; 380445261570
2395. Адреса електронної пошти/веб-сайт: office@irtc.org.ua; director@irtc.org.ua; http://www.irtc.org.ua/
1332. Форма власності, сфера управління: Національна академія наук України

Джерела, напрями та обсяги фінансування
7700. КПКВК: 6541030
7201. Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Код джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

7711

6 908,31

7713

6 908,31

Терміни виконання роботи
7553. Початок виконання НДДКР: 01.2019
7362. Закінчення виконання НДДКР: 12.2021

Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Інформаційна технологія оцінювання характерологічних рис людини з посттравматичним синдромом
3 - англійською мовою
Information technology for assessing the characterological characteristics of people with post-traumatic syndrome
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Створення технології, яка дозволяє виявити та оцінити основні характерологічні риси людини з посттравматичним
синдромом для ефективного вирішення задач оздоровчої реабілітації немедикаментозними методами.
2. Основна суть технології
Технологія дає змогу визначити та кількісно оцінити 20 "опорних" рис характеру людини для вирішення задач оздоровчої
реабілітації.
3. Анотований зміст
Технологія призначена для виявлення та оцінювання основних характерологічних рис людини. Розроблене програмне
забезпечення містить тестовий модуль та модуль даних користувача. Кожний користувач, після проходження
інструктажу, надає інформацію про себе та проходить тестування, після чого програма генерує гістограму (на основі
бальних оцінок основних характерологічних рис, виявлених у користувача) та вербальну інтерпретацію відповідей,
наданих користувачем. Тест складається зі 126 питань, з яких 120 питань – основні, і 6 – питання-«пастки», відповіді на які
лежать в основі висновку про достовірність даних, наданих користувачем.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія дозволяє прискорити процес оцінювання характерологічних рис людини, скорочує час проходження та
оброблення результатів тестування у порівнянні з традиційним, бланковим аналогом.
5. Ознаки новизни технології
Вперше розроблено алгоритм виявлення та кількісного оцінювання характерилогічних рис людини з посттравматичним
синдромом
6. Складові технології
Комп’ютерна програма «Тест «Оцінювання характеру особистості»»
Опис технології англійською мовою
A computer program allows you to diagnose and quantify 20 "supporting" qualities of human character to solve problems of
health rehabilitation
9127. Технічні характеристики
Програма є Windows-додатком і дозволяє проходити тестування на пристроях з установленою ОС Windows.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Дозволяє прискорити процес оцінювання характерологічних рис людини та зробити його масовим для вирішення завдань

медичного скринінгу та моніторингу.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Немає.
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Технологія дозволяє прискорити процес оцінювання характерологічних рис людини, скорочує час проходження та
оброблення результатів тестування у порівнянні з традиційним, бланковим аналогом.
9155. Галузь застосування
Медицина, психологія.
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Медичні, спортивні та реабілітаційні заклади, медичні вищі навчальні заклади, наукові інститути
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Медичні, спортивні та реабілітаційні заклади, медичні вищі навчальні заклади, наукові інститути
9157. Ступінь відпрацювання технології
– 9157/TRL3 - проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію доведено
експериментально
5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
63 - за договірною ціною
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 100 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
Немає

Підсумкові відомості
5634. Індекс УДК: 504.75.05.001.5, 504 75.05.001.05
5616. Коди тематичних рубрик НТІ: 87.25.03
6111. Керівник юридичної особи: Волков Олександр Євгенович
6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи: (к. т. н.,
с.д.)

6120. Керівник НДДКР
1 - українською мовою
Бєлов Володимир Михайлович
2 - англійською мовою
Bielov Volodymyr M.
6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР: (д.мед.н.,
професор)

6140. Керівник структурного підрозділу МОН України: Чайка Дар'я Юріївна
Тел.: +380 (44) 287-82-55
Email.: chayka@mon.gov.ua

6142. Реєстратор: Іванов Олексій Васильович

