Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000271
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Маріупольський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26593428
Адреса: пр. Будівельників, буд. 129-а, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380629587590
E-mail: info@mdu.in.ua
WWW: http://mdu.in.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Маріупольський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26593428
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Будівельників, буд. 129-а, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500, Україна
Телефон: 380629587590
E-mail: info@mdu.in.ua
WWW: http://mdu.in.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Порівняльні, лінгвокультурологічні та перекладацькі студії на матеріалі близько- та далекоспоріднених мов

Назва роботи (англ)
Comparative, linguocultural and translational studies based on closely- and far-related languages

Мета роботи (укр)
Мета проєкту полягає у лінгвістичних, перекладацьких, лінгвокультурологічних та порівняльних студіях сучасності з
точки зору спорідненості англійської, української, польської, німецької, італійської, французької, новогрецької та
російської мов, що пов’язані з виникненням та історією людської мови.

Мета роботи (англ)
The project is aimed at lingustic, translational, linguocultural and comparative studies of the modern times from the viewpoint
of relativeness of English, Ukrainian, Polish, German, Italian, French, Modern Greek, and Russian languages, which are
connected with the emergence and the history of the human language.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Лінгвістичні, лінгвокультурологічні дослідження,
перекладознавство, практика перекладу)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Монографія, навчально-методичні та методичні праці, наукові статті тощо
Галузь застосування: 85.41 (Вища освіта), 72.20 (Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук), 85.59
(інші види освіти, н.в.і.у.)

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

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

Організаційний етап

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

Методологічний етап

3

01.2024

12.2025

Проміжний звіт

Експериментальний етап

4

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

Аналітико-прогностичний етап

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.41.21
Індекс УДК: 811.1/.2, 811.1-115

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Трофименко Микола Валерійович (к. політ. н., професор)
Керівники роботи:
Пефтієва Олена Федорівна (к. філол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Тарапатов Михайло Миколайович (Тел.: +38 (097) 931-86-33)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

