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Відкрита

Дата реєстрації: 24-01-2022

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

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: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616

Адреса: вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380384930513

E-mail: post@kpnu.edu.ua

WWW: http://kpnu.edu.ua/

3. Виконавець

Назва організації: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна

Телефон: 380384930513

E-mail: post@kpnu.edu.ua

WWW: http://kpnu.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Теоретичні, практичні та оздоровчі аспекти удосконалення навчально-тренувального процесу кваліфікованих 
спортсменів та людей з різною спортивною підготовкою

Назва роботи (англ)

Theoretical, practical and health aspects of improving the educational and training process of qualified athletes and people with 
different sports training

Мета роботи (укр)

Визначення основних чинників, які впливають на навчально-тренувальний процес дітей, підлітків, молоді, дорослого 
населення та кваліфікованих спортсменів, пошук інноваційних засобів та методів удосконалення тренувального процесу.

Мета роботи (англ)

Identification of the main factors influencing the educational and training process of children, adolescents, youth, adults and 
qualified athletes, search for innovative tools and methods to improve the training process.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Впровадження інноваційних форм, засобів та 
методів навчально-тренувального процесу.)

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: Теорія та методика оздоровчого та спортивного тренування

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2022 01.2027 Остаточний звіт
Теоретичні, практичні та оздоровчі аспекти вдосконалення навчально-
тренувального процесу різних верст населення й спортсменів різної 
спортивної кваліфікації.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 77.01

Індекс УДК: 796



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Копилов Сергій Анатолійович (д. і. н., професор)

Керівники роботи: 

Зубаль Майя Вікторівна

Відповідальний за подання документів: Шидловська А. В. (Тел.: +38 (038) 493-33-61)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


