Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200581
Відкрита
Дата реєстрації: 22-07-2022
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: 2.7 - інше (в межах робочого часу викладачів кафедри мови засобів масової інформації)

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)
Часопростір у медійних текстах: тематика, жанри, імпресивна мова

Назва роботи (англ)
Chronotope in Media Texts: Themes, Genres, Impressive Language

Мета роботи (укр)
Дослідити сучасні тенденції функціонування медіатекстів в українському сегменті мережевої журналістики; вивчити
жанрово-стилістичні особливості мультимедійних публікацій; простежити в часі і просторі розвиток сучасних концептів і
понять у мові ЗМІ. Проаналізувати медіариторичні аспекти усного мовлення в дискурсі соціальних комунікацій.

Мета роботи (англ)
To investigate the current trends in the functioning of media texts in the Ukrainian segment of online journalism; to study the
genre and stylistic features of multimedia publications; to trace in time and space the development of modern concepts in the
mass media language. To analyze the media-rhetorical aspects of oral speech in the discourse of social communications.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (освоєння новітніх інформаційних та освітніх
технологій для високоякісного професійного вишколу студентів-журналістів.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: колективна монографія, наукові статті, навчально-методичні матеріали
Галузь застосування: 73.20.2 Дослідження і розробки в галузі суспільних наук. Соціальні комунікації.

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

01.2022

12.2025

Остаточний звіт

Часопростір у медійних текстах: тематика, жанри, імпресивна мова

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 19.41.07
Індекс УДК: 070.001

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філ. н., професор, чл-кор.НАН України)
Керівники роботи:
Яцимірська Марія Григорівна (к. філол. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Яцимірська Марія Григорівна (Тел.: +38 (067) 671-15-45)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

