Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200616
Відкрита
Дата реєстрації: 28-07-2022
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)
Різномовні тексти та дискурси в соціо-комунікативних, когнітивних і лінгвостатистичних вимірах

Назва роботи (англ)
Social-communicative, cognitive and lingual-statistic dimensions of texts and discourses in different languages

Мета роботи (укр)
Виявлення специфіки організації та функціонування соціальних і міжкультурних чинників у різномовних дискурсах,
найзагальніших комунікативних смислів низки сучасних етнолінгвокультур; класифікація типів комунікативних смислів у
різномовних художньо-белетристичних текстах; аналіз ролі двомовності й багатомовності у соціолінгвістичних поняттях і
категоріях.

Мета роботи (англ)
Revealing the specificity of the organization and functioning of intercultural factors in discourses in different languages and of
the most general communicative senses of a number of modern ethnic lingual cultures; classifying the types of communicative
senses in belles-lettres texts in different languages; analysing the role of bilingualism and multilingualism in social-linguistic
notions and categories.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження специфіки організації та
функціонування соціальних і міжкультурних чинників у різномовних дискурсах)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: публікація збірників наукових праць, навчальних посібників, наукових статей, словників,
монографій.
Галузь застосування: українське мовознавство, лінгвістика, соціолінгвістика

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Різномовні тексти та дискурси в соціо-комунікативних, когнітивних і
лінгвостатистичних вимірах

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.21.21, 16.21.27, 16.21.33, 16.31.03, 16.31.05, 20.59
Індекс УДК: 81-13, 81'27, 81'42; 801.7, 81'322, 81'32:519:728.2,

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філ. н., професор)
Керівники роботи:
Бацевич Флорій Сергійович (д.філол.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бацевич Флорій Сергійович (Тел.: +38 (050) 370-77-31)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

