Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112881
Відкрита
Дата реєстрації: 08-09-2021
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.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02066753
Адреса: проспект Героїв України, буд. 9, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54025, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380512424280
E-mail: universety@nuos.edu.ua
WWW: http://www.nuos.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02066753
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Героїв України, буд. 9, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54025, Україна
Телефон: 380512424280
E-mail: universety@nuos.edu.ua
WWW: http://www.nuos.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Прикладні аспекти дослідження функційних і структурних типів мовних засобів та мовленнєвих ситуацій у сучасному
інформаційному просторі

Назва роботи (англ)
Applied aspects of the study of functional and structural types of language means and speech situations in the contemporary
informational space

Мета роботи (укр)
Мета проекту полягає в розробленні комплексної багаторівневої системи ефективного навчання прикладних лінгвістів
шляхом моделювання проблемної галузі «прикладна лінгвістика».

Мета роботи (англ)
The aim of the project is to develop the complex multilevel model-based system of effective speech technologists.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Інформаційні та комунікаційні технології)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: 72.20 – Дослідження й експериментальні розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз механізмів варіативної інтерпретації дійсності, пов’язаних з
елементами використання нейролінгвістичного програмування,
методик контент-аналізу та концептуального аналізу для обраних
лінгвістичних напрямів дослідження. Розроблення моделі змішаного
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Остаточний звіт

навчання для майбутніх мовленнєвих технологів на основі аналізу
механізмів варіативної дійсності. Створення системи
автоматизованого контролю знань і вмінь. Розроблення системи
практично-орієнтованих проєктів. Проведення комплексної
верифікації отриманих результатів дослідження.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.21.03.11, 16.01.29
Індекс УДК: 81'33, 81:002, 81'33:004

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Трушляков Євген Іванович (к. т. н., професор)
Керівники роботи:
Дубова Олена Анатоліївна (д. філол. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Тищенко Ольга Володимирівна (Тел.: +38 (093) 823-50-93)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

