Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200289
Відкрита
Дата реєстрації: 17-06-2022
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2.000

2023

2.000

2024

2.000

2025

2.000

2026

2.000

2. Замовник
Назва організації: Бердянський державний педагогічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125220
Адреса: вул. Шмідта, буд. 4, м. Бердянськ, Бердянський р-н., Запорізька обл., 71100, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380615347468
Телефон: 380615336244

3. Виконавець
Назва організації: Бердянський державний педагогічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125220
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шмідта, буд. 4, м. Бердянськ, Бердянський р-н., Запорізька обл., 71100, Україна
Телефон: 380615347468
Телефон: 380615336244

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Літературний дискурс українського та світового письменства: міжтекстова взаємодія, геопоетика

Назва роботи (англ)
Literary discourse of Ukrainian and World Literature: intertextual interaction, geopoetics

Мета роботи (укр)
Метою колективної теми є дослідження сучасного стану та перспектив вивчення міжтекстової взаємодії та геопоетики в
українській та світовій літературі. Увага акцентується на спільних та відмінних рисах прояву інтертекстуальної взаємодії в
українському та світовому письменстві, реалізації різних моделей геопоетики в сучасному літературному просторі. Задля
всебічного висвітлення теми дослідження фокусуватиметься на художніх текстах різних історичних періодів та жанрів

Мета роботи (англ)
The purpose of the collective theme of the department there is an analysis of the current state and prospects of studying
intertextual interaction and geopoetics in Ukrainian and World Literature. Attention is focused on the common and distinctive
features of the manifestation of intertextual interaction in Ukrainian and World Literature, the implementation of different
models of geopoetics in the modern literary space. In order to comprehensively cover the research topic, it will focus on literary
texts of different historical periods and genres
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток гуманітарного мислення, впровадження
нових напрямів літературознавчого дослідження)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Філологія, літературознавство

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Літературний дискурс українського та світового письменства:
міжтекстова взаємодія, геопоетика

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 17.01.27, 17.01.27.21, 17.01.09.03, 17.07.29, 17.07.41, 23.04.75
Індекс УДК: 82.0(477), 82.0312, 82.0(100), 808.1; 82.08, 82:801.6; 82-1/-9, , 82.0=161.2:82.0

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Богданов Ігор Тимофійович (д.пед.н., професор)
Керівники роботи:
Харлан Ольга Дмитрівна (д.філол.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Назімова Катерина Андріївна (Тел.: +38 (099) 320-76-15)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

