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Відкрита

Дата реєстрації: 13-02-2019

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 (не потребує фінансування)

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Білоцерківський національний аграрний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493712

Адреса: пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09117, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 0456351288

E-mail: pk_bnau@ukr.net

WWW: http://www.btsau.kiev.ua

3. Виконавець

Назва організації: Білоцерківський національний аграрний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493712

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09117, Україна

Телефон: 0456351288

E-mail: pk_bnau@ukr.net

WWW: http://www.btsau.kiev.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти функціонування і викладання романо-германських мов у 
контексті реалізації ініціативної академічної мобільності усіх суб'єктів навчання

Назва роботи (англ)

Linguistic and cognitive, communicative and pragmatic aspects of the functioning and teaching of Romano-Germanic languages 
in the context of the initiative academic mobility implementation for all the participants of the learning process

Мета роботи (укр)

проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт у галузі теорії та практики перекладу, методики 
навчання іноземних мов у закладах середньої освіти, надання перекладацьких послуг на замовлення інших кафедр 
університету, а також підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності, а також 
забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації.

Мета роботи (англ)

carrying out scientific researches, research work in the field of theory and practice of translation, methods of teaching foreign 
languages in secondary education institutions, providing translation services to other university departments, as well as 
enterprises, organizations, institutions and firms, conducting innovation activities, as well as provision of conditions for the 
training of specialists, including specialists of higher scientific qualification.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (впровадження нових інноваційних підходів у процес 
навчання романо-германських мов)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Матеріали, Методичні документи

Галузь застосування: лінгвістика, педагогіка, методика навчання іноземних мов

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2019 01.2024 Остаточний звіт
Вирішення актуальних наукових проблем лінгвістики та методики 
навчання іноземних мов й апробація результатів дослідження у 
процесі навчання майбутніх перекладачів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 14.25, 14.35, 14.07.09, 16.21.33, 16.31.41

Індекс УДК: 373.1, 378, 37.013, 81'42; 801.7, 81'25



8. Заключні відомості

Керівник організації: Даниленко Анатолій Степанович (д. е. н., професор, акад.)

Керівник роботи: Ігнатенко Вікторія Дмитрівна (к. пед. н.)

Відповідальний за подання документів: Ігнатенко Вікторія Дмитрівна (Тел.: +38 (096) 120-02-64)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


