Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002403
Відкрита
Дата реєстрації: 28-04-2022
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: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091
Адреса: вул. Дворянська, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380482233515
Телефон: 380482235254
WWW: http://onu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Дворянська, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380482233515
Телефон: 380482235254
WWW: http://onu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Лінгвокультурологічні та лексикографічні аспекти мовної підготовки іноземців

Назва роботи (англ)
Linguoculturological and Lexicographical Aspects of Language Training for Foreigners

Мета роботи (укр)
Визначити зміст категорій «лінгвокультурологічний підхід» та «лексикографічний підхід» у контексті мовної підготовки
іноземців. Систематизувати результати вивчення лінгвокультурологічного та лексикографічного підходів в аспекті мовної
підготовки іноземців; запропонувати шляхи та методи впровадження лінгвокультурологічних та лексикографічних
досліджень,

які

відповідають

науковим

та

методичним

парадигмам

ХХІ

сторіччя.

Розробити

концепцію

лінгвокультурологічного та лексикографічного підходів у процесі мовної підготовки іноземців у закладах вищої освіти.
Удосконалити сучасні лінгвокультурологічні та лексикографічні напрацювання в аспекті мовної підготовки іноземців.

Мета роботи (англ)
To define the content of the categories «linguoculturological approach» and «lexicographic approach» in the context of
language training for foreigners. To systematize the results of studying linguoculturological and lexicographic approaches in the
process of language training for foreigners; to offer the ways and methods of introduction of linguoculturological and
lexicographic researches which correspond to scientific and methodical paradigms of the XXI century. To develop a concept of
the linguoculturological and lexicographic approaches in the process of language training for foreigners in higher education
institutions. To improve contemporary linguoculturological and lexicographic developments in the aspects of language training
for foreigners.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (удосконалення сучасних лінгвокультурологічних та
лексикографічних напрацювань в аспекті мовної підготовки іноземців. розробка нової концепції лінгвокультурологічного
та лексикографічного підходів у процесі мовної підготовки іноземців у закладах вищої освіти;)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: ) Наукова (колективна монографія) та навчально-методична (посібник) документація
Галузь застосування: 73.20.1. - дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук (історія, літературознавство,
мовознавство, містецтвознавство); 73.20.2. - дослідження і розробки в галузі суспільних наук ( соціологічні, політичні,
філософські. Економічні, юридичні, педагогічні, психологічні науки).

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

02.2022

12.2026

Остаточний звіт

Лінгвокультурологічні та лексикографічні аспекти мовної підготовки
іноземців

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.01.33, 16.21.65, 16.31.51
Індекс УДК: 37:001.4; 37(03); 37(075), 81'374, 81:372.881, 37:001.4; 37(03); 37(075), УДК 81’374, УДК81; 372.881

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Труба Вячеслав Іванович (к.ю.н., професор)
Керівники роботи:
Арефьєва Наталія Георгіївна (д. філол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Колесніченко Тетяна Петрівна (Тел.: +38 (048) 723-63-20)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

