
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113654

Відкрита

Дата реєстрації: 08-11-2021

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: Сумський державний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289

Адреса: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380542334058

E-mail: kanc@sumdu.edu.ua

WWW: https://www.sumdu.edu.ua/

3. Виконавець

Назва організації: Сумський державний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Телефон: 380542334058

E-mail: kanc@sumdu.edu.ua

WWW: https://www.sumdu.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Біосоціокультурні аспекти підготовки студентів на сучасному етапі розвитку спорту

Назва роботи (англ)

Biosocial and cultural aspects of student training at the present stage of sports development

Мета роботи (укр)

Аналіз шляхів інтенсифікації та оптимізації підготовки студентів з метою науково-методичного та медико-біологічного 
забезпечення участі їх у змаганнях різного рангу з видів спорту

Мета роботи (англ)

Analysis of ways of intensification and optimization of student training for the purpose of scientific, methodological and medico-
biological support for their participation in competitions of different ranks in sports

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Впровадження та широке застосування методів 
проектування та модернізації сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, 
відновленням сил і енергії студентів, які займаються різними видами спорту)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: рекомендації з науково-методичного забезпечення підготовки студентів з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку спорту

Галузь застосування: Освіта, Педагогіка, Фізична культура і спорт

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 10.2021 10.2026 Остаточний звіт
Дослідження перспективних шляхів удосконалення підготовки 
студентів засобами і методами різних видів спорту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 77.01.45, 77.05.09, 04.51.71

Індекс УДК: 796:001.89; 796.015, 796.012:572; 616-071.3, 316.334:796.01



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Карпуша Василь Данилович (к. ф.-м. н., доц.)

Керівники роботи: 

Король Світлана Анатоліївна (к. фіз.вих, доц.)

Відповідальний за подання документів: Остапова О.П. (Тел.: +38 (054) 268-44-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


