Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104911
Відкрита
Дата реєстрації: 17-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
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: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442350981
Телефон: 380442262341
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540161
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, Київ, 01601, Україна
Телефон: 380442788971
Телефон: 380442287573

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Наукова, освітня та професійна комунікація в цифрову епоху: традиції та інновації

Назва роботи (англ)
Scientific, educational and professional communication in the digital age: traditions and innovations

Мета роботи (укр)
Тему присвячено аналізу останніх тенденцій фахової комунікації, що буде сприяти кращій вербалізації наукових знань.
Метою цього дослідження є: 1) виявлення та вивчення випробуваних часом та новітніх тенденцій в усній та писемній
професійної комунікації в інституційних дискурсах, передусім науковому, освітньому, професійному, а також суміжних із
ними науково-популярному та медійному дискурсах, вивчення процесів вербалізації та візуалізації наукових знань,
специфіки їхньої нарації; 2) застосування сучасної та випрацювання власної методології аналізу усного та писемного
іноземномовного наукового дискурсу з урахуванням новітніх тенденцій цифровізації, потреб випрацювання цифрових
компетенцій та навичок, що поліпшують можливості доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на основі
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та усувають бар'єри на шляху доступу до глобального інформаційного
середовища та знань.

Мета роботи (англ)
The R&D is devoted to the analysis of the latest trends in professional communication, which will contribute to better
verbalization of scientific knowledge. The purpose of this study is: 1) identification and study of time-tested and latest trends in
oral and written professional communication in institutional discourses, especially scientific, educational, professional, as well
as related popular science and media discourses. Study of verbalization and visualization of scientific knowledge, the specifics of
its narration; 2) application of modern and development of own methodology of analysis of oral and written foreign language
scientific discourse. This happens taking into account the latest trends in digitalization, as well as the need to develop digital
competencies and skills that improve access to services, information and knowledge provided by information and
communication technologies (ICT) and remove barriers to access to the global information environment and knowledge.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інше (Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації
системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя)
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: 1) нова концепція дослідження інноваційних процесів взаємодії іноземномовних фахових
дискурсів у цифрову добу на підставі залучення соціоантропологічних, дискурсивних і наративних підходів; 2) алгори
Галузь застосування: Наукові установи, вища та середня школа, заклади післядипломної освіти

Експерти
Пасько Людмила Валентинівна (к.філол.н., доц.)
Тараненко Лариса Іванівна (д.філол.н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Укладання бібліографії дослідження та вивчення відповідних
1

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

літературних джерел. Розробка теоретико-методологічних засад праці.
Формування корпусу дослідження та лінгвістичний аналіз мовного
матеріалу
Класифікація одиниць аналізу та виявлення закономірностей їх

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

функціонування. Порівняльний аналіз та опис особливостей
професійної комунікації іноземними мовами порівняно з українською
Визначення прийомів ефективного редагування іноземномовних

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

наукових текстів. Узагальнення результатів дослідження, підготовка
рукописів до друку

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.21.65, 12.21.65.03, 16.21.03.11, 16.41.21
Індекс УДК: 001:316.77, 004:001;007, 81'33, 811.1/.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Жалай Василь Якович (к.філол.н., доц.)
Керівники роботи:
Ільченко Ольга Михайлівна (д.філол.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Кравченко Наталія Григорівна (Тел.: +38 (050) 277-29-10)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

