Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103108
Відкрита
Дата реєстрації: 19-09-2019
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Криворізький державний педагогічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40787802
Адреса: проспект Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50086, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380564701334
Телефон: 380564701368
E-mail: kdpu@kdpu.edu.ua
WWW: https://kdpu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Криворізький державний педагогічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40787802
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50086, Україна
Телефон: 380564701334
Телефон: 380564701368
E-mail: kdpu@kdpu.edu.ua
WWW: https://kdpu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різних стилях української мови та їх
лексикографічна розробка.

Назва роботи (англ)
The problems of the functioning of language units and grammar categories in the different Ukrainian styles; its’ lexicographical
research

Мета роботи (укр)
Осмислення закономірностей функціонування вербального континууму сучасної української літературної мови в
контексті оновленої парадигми лінгвістичних знань; теоретико-методологічне обґрунтування інтегрального аналізу
вербального континууму літературної мови, що дає змогу врахувати концептуальні, семантико-стилістичні і т. ін.
параметри мовних одиниць.

Мета роботи (англ)
The comprehension of the regularities functioning the modern Literary Ukrainian’s verbal continuum in the context of updated
paradigm of the linguistic knowledge; the theoretical and methodological foundation of the integral analysis of the Literary
Ukrainian’s verbal continuum, which enables to consider conceptual, semantic and stylistic etc. parameters of language’s units.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Теорія і практика одиниць української мови в
категорійно-прагматичному вимірі.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Описи теорій, концепцій, закономірностей, моделей, положень, що модифікуються й
доповнюються; наукове обґрунтування та доведення
Галузь застосування: Мовознавство; методика навчання мови

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

09.2019

09.2021

Проміжний звіт

Теоретико-методологічні засади дослідження

2

09.2001

09.2023

Проміжний звіт

Систематизація наукових фактів

3

09.2023 09.2024

Остаточний звіт

Системна категорійно-прагматична репрезентація результатів
дослідження, їх популяризація

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16, 16.21, 16.21.33, 16.21.55, 16.21.63, 16.21.03, 16.21.03.11, 16.21.07, 16.31.41, 16.01, 16.01.11
Індекс УДК: 81, 81'1, 81'42; 801.7, 81'38; 801.6; 808, 81'28; 81'286, 800:001, 81'33, 81'1.001, 81'25, 81, 81:001.12/.18

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шрамко Ярослав Владиславович (д. філос. н., професор)
Керівники роботи:
Колоїз Жанна Василівна (д. філол. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Васильєва Ірина Віталіївна (Тел.: +38 (056) 470-13-48)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

