Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000192
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616
Адреса: вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380384930513
E-mail: post@kpnu.edu.ua
WWW: http://kpnu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125616
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Телефон: 380384930513
E-mail: post@kpnu.edu.ua
WWW: http://kpnu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Англомовний текст і дискурс у парадигмі лінгвістики і методики навчання англійської мови

Назва роботи (англ)
English text and discourse through the paradigm of linguistics and methods of the English language teaching

Мета роботи (укр)
Системно-структурні, функціонально-семантичні, комунікативно-прагматичні й когнітивні особливості англомовного
тексту й дискурсу в розрізі сучасних лінгвістичних парадигм; лінгво-методичні засади формування англомовної
комунікативної компетенції.

Мета роботи (англ)
Systemic, structural, functional, semantic, communicative, pragmatic, and cognitive aspects of English text and discourse in
contemporary linguistic paradigms; linguistic and methodological principles of English communicative competence.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Забезпечення освітнього процесу)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Освіта

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

01.2022

01.2027

Остаточний звіт

Англомовний текст і дискурс у парадигмі лінгвістики і методики
навчання англійської мови

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.41.
Індекс УДК: 804.0.801-1/-5;800.6;82.085:802/809, 811.111'42+37.016:811.111

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Копилов Сергій Анатолійович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:
Марчишина Алла Анатоліївна (д. філол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Шидловська Альона Володимирівна (Тел.: +38 (038) 493-33-61)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

