Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000103
Відкрита
Дата реєстрації: 08-01-2022
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: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010669
Адреса: вул. Пирогова, буд. 56, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21018, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380432553910
Телефон: 380432350563
E-mail: admission@vnmu.edu.ua
WWW: https://www.vnmu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010669
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Пирогова, буд. 56, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21018, Україна
Телефон: 380432553910
Телефон: 380432350563
E-mail: admission@vnmu.edu.ua
WWW: https://www.vnmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Особливості функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і
студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності: сучасні підходи до
комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки

Назва роботи (англ)
Features of functional capabilities and adaptive resources of the organism, health and quality of life of pupils and students under
the conditions of implementing innovative approaches to the organization of educational activities: modern approaches to
comprehensive hygienic diagnostics, psychophysiological and psychohygienic correction and prognostic assessment

Мета роботи (укр)
Встановлення особливостей функціональних можливостей організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і
студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності та наукове
обґрунтування сучасних підходів до здійснення комплексної гігієнічної діагностики адаптаційних ресурсів дівчат та
юнаків, які навчаються, їх психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки.

Мета роботи (англ)
To establish the features of the functional capabilities of organism, health and quality of life of pupils and students under the
conditions of implementing innovative approaches to the organization of educational activities and scientific substantiation of
modern approaches to comprehensive hygienic diagnostics of adaptive resources of young girls and young boys, their
psychophysiological and psychohygienic correction and prognostic assessment.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: профілактична медицина, гігієна дітей і підлітків, університетська гігієна

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Встановити особливості функціональних можливостей організму,
стану здоров’я та якості життя учнівської і студентської молоді за умов
впровадження інноваційних підходів до організації навчальної
1

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

діяльності та наукове обґрунтування сучасних підходів до здійснення
комплексної гігієнічної діагностики адаптаційних ресурсів дівчат та
юнаків, які навчаються, їх психофізіологічної і психогігієнічної корекції
та прогностичної оцінки.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.33, 76.33.31.17, 76.33.31.19
Індекс УДК: 613; 614; 616-036.22, 613.955, 613.96, 613 : 159.91 : 371.3 : 008.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мороз Василь Максимович (д. мед. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Сергета Ігор Володимирович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Стоян Наталія Вікторівна (Тел.: +38 (097) 775-69-60)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

