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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: 2.7 - інше (ініціативна)

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: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретико-методологічні засади вдосконалення системи фізичного виховання і спорту учнів закладів загальної середньої
освіти, здобувачів вищої освіти та дорослого населення в парадигмі європейського вектору розвитку

Назва роботи (англ)
Theoretical and methodological foundations of the possibilities to improve the technology of physical training and sports of
schoolchildren, students and the older population in the paradigm of the European development vector

Мета роботи (укр)
Нова політична і військова обстановка в Україні потребує реформування національної система фізичного виховання і
спорту. У зв’язку з цим, метою роботи є дослідження теоретико-методологічних засад національної системи фізичного
виховання і спорту учнів закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти та дорослого населення в парадигмі
європейського вектору розвитку і на цій основі обґрунтування нових перспективних технологій їх вдосконалення.

Мета роботи (англ)
The new political and military situation in Ukraine will require a reform in our national system of physical training and sports.
With these conditions the goals of scientific research include the study of theoretical and methodological foundations of the
national system of physical training and sports of schoolchildren, students and adult population in the paradigm of the European
development vector. On this basis, it is planned to introduce new promising technologies for their improvement.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фізична культура)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Фізичне виховання і спорт

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Теоретико-методологічні засади вдосконалення системи фізичного
1

09.2022 09.2026

Остаточний звіт

виховання і спорту учнів закладів загальної середньої освіти,
здобувачів вищої освіти та дорослого населення в парадигмі
європейського вектору розвитку

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 77.03.07
Індекс УДК: 796.011.1/.3, 796.011.3(477+4)+001.89:378.4(477.87)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Миронюк Іван Святославович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Маріонда Іван Іванович (к.пед.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Фречка Н.І. (Тел.: +38 (050) 148-61-31)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

