Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200856
Відкрита
Дата реєстрації: 17-09-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
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: Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39091603
Адреса: Майдан Незалежності, буд. 1, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна
Підпорядкованість: Секретаріат президента України
Телефон: 380382795136

3. Виконавець
Назва організації: Хмельницький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071234
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Інститутська, буд. 11, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29016, Україна
Телефон: 380975546925
Телефон: 380382728076
E-mail: centr@khnu.km.ua
WWW: http://www.khnu.km.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Стратегія і тактика самозбереження здоров’я

Назва роботи (англ)
Strategy and tactics of self-preservation of health

Мета роботи (укр)
Дослідити стратегію і тактику самозбереження здоров’я, що спрямоване на формування здорового способу життя й
забезпечує повне соціальне функціонування індивіда, його фізичну та інтелектуальну працездатність, достатню адаптацію
до соціоприродних впливів та мінливості зовнішнього середовища; розробити методики дослідження та програму
психофізичного збереження здоров’я особистості

Мета роботи (англ)
Тo investigate the strategy and tactics of self-preservation of health, which is aimed at the formation of a healthy lifestyle and
ensures the full social functioning of the individual, his physical and intellectual capacity, sufficient adaptation to socio-natural
influences and the variability of the external environment; to develop research methods and a program of psychophysical
preservation of personal health.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (дослідження психофізичного збереження здоров’я
особистості)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 72.20

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

10.2022

10.2025

Остаточний звіт

Стратегія і тактика самозбереження здоров’я

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 15.81.61
Індекс УДК: 159.9:61, 159.9:613

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Синюк Олег Миколайович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Комар Таїсія Василівна (д. психол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Шмурікова О.П. (Тел.: +38 (068) 770-60-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

