Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112906
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 2201390
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 80.100
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

80.100

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Гуманітарні науки та мистецтво" Державного
вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"

Назва роботи (англ)
Execution of tasks of the perspective plan of development scientific direction "Humanities and Arts" State Higher Educational
institution "Uzhhorod National University"

Мета роботи (укр)
Мета: дослідження лінгвістичних та екстралінгвістичних аспектів комунікації, зокрема актуальних проблем сучасної
україністики, славістики, гунгаристики, літературознавства, перекладознавства, масмедійних аспектів прикордонного
мультикультурного регіону.

Мета роботи (англ)
Purpose: research of linguistic and extralinguistic aspects of communication, in particular topical problems of modern Ukrainian
studies, Slavic studies, Hungary studies, literary studies, translation studies, aspects of mass media of the border multicultural
region.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Гуманітарні науки та мистецтво

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму
1

06.2021

12.2021

Остаточний звіт

«Гуманітарні науки та мистецтво» Державного вищого навчального
закладу «Ужгородський національний університет»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 17.01.03.11
Індекс УДК: 82.0:7.072.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Студеняк Ігор Петрович (д.ф.-м.н., професор)
Керівники роботи:
Бідзіля Юрій Михайлович (к.філол.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Фречка Н.І. (Тел.: +38 (050) 148-61-31)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

