Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113941
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: 2.1 - 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: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов

Назва роботи (англ)
Actual Problems of Foreign Philology and Methods of Foreign Language Teaching

Мета роботи (укр)
Висвітлити актуальні проблеми іноземної філології, методики викладання іноземних мов та перекладу, а також зіставних
та перекладацьких студій, які залучають українську мову. На матеріалі англійської, німецької та української мов дослідити
питання дискурсології, семантики і прагматики художнього, науко-технічного та медіа дискурсу

Мета роботи (англ)
Highlight current issues of foreign philology, methodology of teaching foreign languages and translation, as well as comparative
and translation studies in relation to the Ukrainian language. On the material of English, German, Ukrainian a range of problems
are discussed, including those of discourse studies, semantics and pragmatics of fictional scientific and media discourses
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (дослідження питання дискурсології, семантики і
прагматики художнього, науко-технічного та медіа дискурсу)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 85.42 - Вища освіта

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

09.2021

06.2022

Остаточний звіт

Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання
іноземних мов

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.21.33
Індекс УДК: 81'42; 801.7, 81’42:378.1(047.31)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ленцов Ігор Альбертович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Висоцька Ганна Віталіївна (к. філол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Висоцька Ганна Віталіївна (Тел.: +38 (062) 944-66-25)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

