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Дата реєстрації: 17-07-2022
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: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Синхронія та діахронія лексико-граматичної системи української мови

Назва роботи (англ)
Synchrony and diachrony of the lexical and grammatical system of the Ukrainian language

Мета роботи (укр)
Дослідити морфологічні процеси у діахронії та синхронії, зміни на фонетичному, лексичному, морфологічному і
синтаксичному рівнях, синхронної та діахронної дериватології, взаємодія літературної та діалектної норм сучасної
української мови, онімного простору України, особливостей методики викладання української мови у середній школі.

Мета роботи (англ)
To investigate morphological processes in diachrony and synchrony, changes at the phonetic, lexical, morphological and
syntactic levels, changes of synchronous and diachronic derivatology, interaction of literary and dialectal norms of the modern
Ukrainian language, and the onymic space of Ukraine, to analyze the peculiarities of the methods of teaching the Ukrainian
language in the secondary school.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (дослідження історії та сучасного стану розвитку
системи української мови)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: публікація збірників наукових праць, навчальних посібників, наукових статей, монографій,
словників, підготовка кандидатів наук зі спеціальности 10.02.01 – українська мова.
Галузь застосування: українське мовознавство, історія розвитку української мови та її фонетичної, словотвірної,
граматичної та лексичної систем.

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Синхронія та діахронія лексико-граматичної системи української мови

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.21.35, 16.21.07, 16.01.11, 16.01.09
Індекс УДК: 81'1, 81'1.001, 81:001.12/.18, 81(091); 81(092), 81'1 81'1.001 81:001.12/.18 81(091); 81(092)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філ. н., професор)
Керівники роботи:
Купчинська Зоряна Олегівна (д. філол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Стрієшин Р.Р. (Тел.: +38 (097) 805-99-51)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

