Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103026
Відкрита
Дата реєстрації: 23-06-2020
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
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380362633209
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Телефон: 380362633209
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Теоретичні аспекти формування та функціонування лексичної системи української мови та проблеми лінгводидактики
вищої школи

Назва роботи (англ)
Theoretical aspects of formation and functioning of the lexical system of the Ukrainian language and problems of higher school
language didactics

Мета роботи (укр)
Теоретично

обґрунтувати

особливості

процесів

становлення,

розвитку

та

функціонування

термінологічної

та

ономастичної підсистем української мови в контексті новітніх лінгвістичних теорій і концепцій у синхронії та діахронії;
напрацювати основні засади формування науково-методичної бази викладання лінгвістичних дисциплін студентам
нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Мета роботи (англ)
Theoretically substantiate the features of the processes of formation, development and functioning of terminological and
onomastic subsystems of the Ukrainian language in the context of the latest linguistic theories and concepts in synchrony and
diachrony; to work out the basic principles of formation of the scientific and methodical base of teaching linguistic disciplines to
students of non-philological specialties of higher education institutions.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: статті, тези
Галузь застосування: лінгводидактика

Експерти
Вокальчук Галина Миколаївна (д. філол. н., професор)

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

04.2020 06.2023

Остаточний звіт

Теоретичні аспекти формування та функціонування лексичної системи
української мови та проблеми лінгводидактики вищої школи

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.21.47.03
Індекс УДК: 81'37

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мошинський Віктор Степанович
Керівники роботи:
Дзюба Майя Миколаївна

Відповідальний за подання документів: Куницький Сергій Олегович (Тел.: +38 (096) 737-50-13)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

