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Дата реєстрації: 27-08-2022
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.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091
Адреса: вул. Дворянська, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380482233515
Телефон: 380482235254
WWW: http://onu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Дворянська, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380482233515
Телефон: 380482235254
WWW: http://onu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Актуальні проблеми слов’янських мов та літератур у синхронії та діахронії

Назва роботи (англ)
Current issues of Slavic languages and literatures in synchrony and diachrony

Мета роботи (укр)
Виконання цієї наукової теми передбачає застосування нових підходів у дослідженні історії слов’янських мов: на тлі
проблем етногенезу та глоттогенезу слов’ян, шляхом зіставного аналізу мовленнєвої, словотворчої, фразеотворчої та
художньої поведінки представників різних слов’янських народів у схожих комунікативних ситуаціях. Особлива увага має
приділятися

узагальненню

теоретико-методологічних

підходів

до

структурування

лінгвокультурологічної,

етнолінгвістичної, соціолінгвістичної, діалектологічної, когнітивної та стилістичної парадигматики й синтагматики у
славістиці.Метою

наукової

розвідки

є

аналіз

лінгвістичних,

літературно-історичних,

соціолінгвокультурних,

комунікативних, когнітивних, психолінгвістичних, етнознавчих, прагмалінгвістичних, методичних, інших філологічних і
суміжних з ними феноменів, що відображають наївні, мовні, художні, національні картини світу слов’янських народів,
індивідуальні картини світу їх представників, дають змогу дослідити діахронію процесів гуманітарного розвитку цих
народів у ретроспективі та перспективі, а також розглянути синхронічний стан гуманітарного знання слов’ян у різні
історичні епохи. Це колективне дослідження має на меті забезпечення сучасного рівня розуміння цінностей, створених
слов’янами в різні часи і відображених у текстах різних жанрів і стилів. Воно спрямоване на об’єктивне наукове
визначення місця й ролі виявлених фактів, явищ, процесів у слов’янській гуманітарній парадигмі, на розробку
методологічних підходів до подальшого вивчення фундаментальних і прикладних проблем філологічної славістики, на
розкриття закономірностей і тенденцій у площині мовно-комунікативного, літературно-художнього, етнографічнообрядового, інтермедіального кодів слов’янських народів і етносів, різноманіття їхніх духовних цінностей, а також на
створення вірогідних прогнозів щодо подальшого еволюційного розвитку славістичної гуманітарної парадигми та її
впливів на інші напрями суспільного життя слов’янських і неслов’янських народів.

Мета роботи (англ)
The implementation of this scientific topic involves the use of new approaches in the study of the history of Slavic languages:
against the background of the problems of ethnogenesis and glottogenesis of the Slavs, through a comparative analysis of
speech, word-formation, phrase-formation and artistic behavior of representatives of various Slavic peoples in similar
communicative situations. Special attention should be paid to the generalization of theoretical-methodological approaches to
the structuring of linguocultural, ethnolinguistic, sociolinguistic, dialectological, cognitive and stylistic paradigmatics and
syntagmatics in Slavic studies.The purpose of this scientific research is the analysis of linguistic, literary-historical,
sociolinguistic and linguocultural, communicative, cognitive, psycholinguistic, ethnoscientific, pragmalinguistic, methodical,
other philological and related phenomena that reflect naive, lingual, artistic, national pictures of the world of the Slavic peoples,
individual pictures of the world of their representatives, make it possible to investigate the diachrony of the processes of
humanitarian development of these peoples in retrospect and perspective, as well as to consider the synchronic state of the
humanitarian knowledge of the Slavs in different historical eras. This collective study aims to provide a modern level of
understanding of the values created by the Slavs at different times and reflected in the texts of various genres and styles. It is
aimed at the objective scientific determination of the place and role of discovered facts, phenomena, processes in the Slavic
humanitarian paradigm, at the development of methodological approaches to the further study of fundamental and applied
problems of philological Slavics, at the disclosure of regularities and trends in the space of language and communication,
literary-artistic, ethnographic-ritual, intermedial codes of the Slavic peoples and ethnic groups, the diversity of their s
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Узагальнення теоретико-методологічних підходів до
діахронічного та синхронічного структурування лінгвокультурологічної, етнолінгвістичної, соціолінгвістичної,
діалектологічної, когнітивної та стилістичної парадигматики й синтагматики у славістиці.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, нові наукові дані, методична документація

Галузь застосування: 73.20.1 - Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук (історія, літературознавство,
мовознавство, мистецтвознавство)

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

07.2022

12.2026

Остаточний звіт

Актуальні проблеми слов’янських мов та літератур у синхронії та
діахронії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.21, 16.41, 17.01
Індекс УДК: 81'1, 811.1/.8, 82.0, УДК [811.16+821.16]-112/114:001.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Труба Вячеслав Іванович (к. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Войцева Олена Андріївна (д. філол. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Колесніченко Тетяна Петрівна (Тел.: +38 (048) 723-63-20)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

