
Фінансування Рік 

Реєстраційна картка НДДКР 

Державний реєстраційний номер:  

Відкрита 

Дата реєстрації:  

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 

У тому числі по роках (тис. грн.): 

 

2. Замовник 

 

Назва організації: Східноукраїнський національний університет імені Володимира 

Даля 

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070714 

Адреса: проспект Центральний, буд. 59А, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, 

Україна 

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України 

Телефон: 380645240342 

E-mail: uni@snu.edu.ua 

WWW: https://snu.edu.ua/ 

3. Виконавець 

 

Назва організації: Східноукраїнський національний університет імені Володимира 

Даля 

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070714 

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України 

mailto:uni@snu.edu.ua


Адреса: проспект Центральний, буд. 59А, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, 

Україна 

Телефон: 380645240342 

E-mail: uni@snu.edu.ua 

WWW: https://snu.edu.ua/ 

 

4. Співвиконавець 

 

5. Науково-технічна робота 

Назва роботи (укр) 

Дослідження германських та романських мов і перекладу у крос-культурному аспекті. 

 

Назва роботи (англ) 

Study of Germanic and Romance languages, and translation in cross-cultural aspects. 

 

Мета роботи (укр) 

Визначення новітніх тенденцій розвитку сучасної англійської, німецької та 

французької мов, аналіз структурних, семантичних і стилістичних особливостей 

текстів різних функціональних стилів і жанрів, опис нових напрямків розвитку 

фахового перекладу і перекладознавства на основі міждисциплінарного підходу. 

 

Мета роботи (англ) 

The purpose is to identify relevant trends in modern English, German, and French; to 

analyse structural, semantic and stylistic features of texts of different functional styles and 

genres; to describe new areas for professional translation and translation studies based on an 

interdisciplinary approach. 

 

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні 

дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук)  

Вид роботи: 39 - фундаментальна 

Очікувані результати: публікації в фахових виданнях, колективна монографія 

Галузь застосування: германська та романська філологія 

 

6. Етапи виконання 

 

Номер Початок Закінчення Звітний 

документ 

Назва етапу 

 

1 

 

06.2021 

 

06.2024 

 

Остаточний 

звіт 

Дослідження германських та романських мов і 

перекладу у крос-культурному аспекті 

 

 

 

mailto:uni@snu.edu.ua


7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ 

 

Коди тематичних рубрик НТІ:  

Індекс УДК:  

8. Заключні відомості 

 

Керівник організації: 

Целіщев Олексій Борисович (д. т. н., проф.) 

Керівники роботи: 

Рудницька Наталія Миколаївна (к. філол. н., доц.) 

 

Відповідальний за подання документів:  

Літвінова Марина Михайлівна (тел.: +38 (050) 816-20-32) 

 

 

 

 

 

Керівник відділу реєстрації 

наукової діяльності УкрІНТЕІ 

 

Юрченко Т.А. 


