Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200373
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2022
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: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Адреса: вул. Соборна, буд. 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380362633209
Телефон: 380362633098
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Телефон: 380362633209
Телефон: 380362633098
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Сучасні дослідження в галузі іноземної філології та лінгводидактики: досягнення і перспективи розвитку

Назва роботи (англ)
Modern research in the field of foreign philology and lingvodidactics: achievements and prospects for development

Мета роботи (укр)
Дослідити проблеми іноземної філології в контексті когнітивно-дискурсивної і комунікативно-прагматичної парадигм на
матеріалі сучасних іноземних (англійської, німецької, польської і французької) мов; проаналізувати зміст іншомовної
освіти й шляхи його удоскона-лення у світлі сучасних лінгводидактичних тенденцій

Мета роботи (англ)
To explore the problems of foreign philology in the context of cognitive-discursive and communicative-pragmatic paradigms on
the material of modern foreign (English, German, Polish and French) languages; to ana-lyse the content of foreign language
education and the ways of its im-provement in the light of modern linguistic and didactic trends
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: статті, тези
Галузь застосування: Філологія (мова і література). Освіта

Експерти
Деменчук Олег Володимирович (д. філол. н., професор)

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

07.2022

06.2027

Остаточний звіт

Сучасні дослідження в галузі іноземної філології та лінгводидактики:
досягнення і перспективи розвитку

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.75.33.05
Індекс УДК: 61:378

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мошинський Віктор Степанович (д.с.-г.н., професор)
Керівники роботи:
Купчик Лариса Євгенівна (к. пед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Куницький С.О. (Тел.: +38 (096) 219-50-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

