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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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31003525
Адреса: , м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: (0532) 562313
Телефон: (0532) 25867
E-mail: allmail@pnpu.edu.ua
Інше: http:
Інше:
Інше: pnpu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31035253
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Остроградського, буд. 2, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Телефон: 380532562313
E-mail: allmail@pnpu.edu.ua
WWW: http://pnpu.edu.ua/ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Слово і його системні зв’язки в мові й мовленні

Назва роботи (англ)
The word within its system interconnections in language and speech

Мета роботи (укр)
Теоретично

осмислити

природу

слова

відповідно

до

мовнихстратумів,

вирізнити

його

лексико-семантичні,

фразеологічні, дериваційні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні іманентні характеристики; установитиміжрівневі
взаємозв’язки, з’ясувати особливості трансформаційних процесів, що охоплюють мовну систему загалом й окремі її рівні;
простежити поведінку слова в діахронному й синхронному вимірах, максимальну увагу зосередивши на методологічних
засадах

сучасного

мовознавства,

зокрема

лінгвопрагматичній,

соціолінгвістичній,

лінгвокультурологічній,

дискурсологічній, комунікативній та інших парадигмах, що постали на покордонні різних наук і набули виняткової
дослідницької актуальності.

Мета роботи (англ)
The research aims for profound theoretic comprehension of the nature of the word according to diverse lingual strata, to
distinguish its lexical-semantic, phraseological, derivational, morphological, syntactic, and stylistic immanent peculiarities, to
ascertain all the inter-level relations. It also has a goal to highlight the machinery of transformational processes, embracing the
lingual system in general and its specific levels in particular,to reveal the mode of the word in diachronic and synchronous
dimensions. The core attention is paid to the methodological principles of the modern linguistics, particularly to the lingualpragmatic, sociolinguistic, lingual-culturological, discursive, communicative and other paradigms, have been emerged on the
border of various studies. Nowadays they have acquired exceptional research relevance.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та
суспільних наук)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Мовознавство

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

06.2021

05.2026

Остаточний звіт

Слово і його системні зв’язки в мові й мовленні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.31
Індекс УДК: 81, 81’367.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шевчук Сергій Миколайович (д. геогр. н., професор)
Керівники роботи:
Степаненко Микола Іванович (д.філол.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Степаненко Микола Іванович (Тел.: +38 (066) 630-50-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

