Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112905
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2021
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 (безплатно)

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: Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41330257
Адреса: вул. Кирилівська, буд. 9, м. Київ, 04071, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444637470
Телефон: 380444637471
E-mail: duit@duit.edu.ua
WWW: https://duit.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41330257
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Кирилівська, буд. 9, м. Київ, 04071, Україна
Телефон: 380444637470
Телефон: 380444637471
E-mail: duit@duit.edu.ua
WWW: https://duit.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Науково-методичні засади мовної підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин у сучасному міжкультурному
просторі

Назва роботи (англ)
Scientific and methodological bases of language training of specialists in international economic relations in the modern
intercultural space

Мета роботи (укр)
Розробка і створення науково-методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо вивчення мовних дисциплін
з врахуванням особливостей спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у сучасному міжкультурному просторі

Мета роботи (англ)
Development and creation of scientific and methodological support and practical recommendations for the study of language
disciplines, taking into account the peculiarities of the specialty "International Economic Relations" in the modern intercultural
space
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Удосконалення методики вивчення іноземних мов з
урахуванням професійної спрямованості)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Р 85.42 – Вища освіта Р 85.59 – Інші види освіти н. в. і у.

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

09.2021

08.2024

Остаточний звіт

Науково-методичні засади мовної підготовки фахівців з міжнародних
економічних відносин у сучасному міжкультурному просторі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.21, 16.01
Індекс УДК: 81'1, 81, 81.243, 81.33, 378.147:811.111

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Брайковська Надія Сергіївна (к. т. н., професор)
Керівники роботи:
Костенко Анастасія Михайлівна (к. філос. н.)

Відповідальний за подання документів: Левченко О.В. (Тел.: +38 (044) 591-51-14)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

