Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112872
Відкрита
Дата реєстрації: 08-09-2021
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: 2.1 - 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: Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125131
Адреса: площа Гоголя, буд. 1, м. Старобільськ, Старобільський р-н., Луганська обл., 92703, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380646124061
Телефон: 380646161240
Телефон: 380734130323
E-mail: mail@luguniv.edu.ua
WWW: http://luguniv.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125131
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: площа Гоголя, буд. 1, м. Старобільськ, Старобільський р-н., Луганська обл., 92703, Україна
Телефон: 380646124061
Телефон: 380646161240
Телефон: 380734130323
E-mail: mail@luguniv.edu.ua
WWW: http://luguniv.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Професійна підготовка фахівців з романо-германських мов у міжкультурному просторі: виклики сьогодення

Назва роботи (англ)
Professional Specialists’ Training in Romance and Germanic Languages in the Intercultural Space: Today's Challenges

Мета роботи (укр)
Обґрунтування теоретичних і практичних аспектів сучасного стану та розвитку романо-германських мов у контексті
різних наукових підходів в умовах євроінтеграції, а також залучення науковців й аспірантів до висвітлення та обговорення
актуальних питань романо-германської філології; сучасних стратегій міжкультурної комунікації в європейському
просторі та інноваційних технологій викладання романо-германських мов

Мета роботи (англ)
The work’s aim is substantiation of theoretical and practical aspects of the current state and development of Romance and
Germanic languages in the context of various scientific approaches in the circs of European integration; as well as involving
scholars and graduate students to cover and discuss current issues of Romance and Germanic philology; modern strategies of
intercultural communication in the European space and innovative technologies of teaching Romance and Germanic languages.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Професійна підготовка фахівців з романогерманських мов у міжкультурному просторі)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Тези, статті, захист докторської, кандидатської дисертацій
Галузь застосування: Р 85.3 - середня освіта; Р 85.42 - вища школа.

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

09.2021

09.2026

Остаточний звіт

Професійна підготовка фахівців з романо-германських мов у
міжкультурному просторі: виклики сьогодення

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 81.79.11.23
Індекс УДК: 378, 378:[811.11+811.13].

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Курило Віталій Семенович (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Биндас Олена Миколаївна (к. пед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Зеленська Людмила (Тел.: +38 (095) 220-38-24)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

