Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: К 113.01.03
Відкрита
Вид дисертації: 00
Державний обліковий номер: 0493U002568
Дата реєстрації: 29-12-1999

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Жовтобрюх Нина Викторовна
ПІБ (англ.): Жовтобрюх Нина Викторовна
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 10.02.02
Дата захисту: 28-02-1992
На здобуття наукового ступеня: к.філол.н.
Спеціальність за освітою: 2002

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Черниговский государственный педагогический институт им.Т.Г.Шевченко
Підпорядкованість: Минобразования Украины
Код ЄДРПОУ: 2125296
Адреса: 252033, Украина, г. Киев, ул. Пирогова, 9
Телефон:
Інше:

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Ужгородский государственный университет
Підпорядкованість: Минобразования Украины
Код ЄДРПОУ: 2070834
Адреса: 294000, г. Ужгород, ул. Подгорная, 46
Телефон: 33341
Інше:

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Назва організації: Ужгородский государственный университет
Підпорядкованість: Минобразования Украины
Код ЄДРПОУ: 2070834
Адреса: 294000, г. Ужгород, ул. Подгорная, 46
Телефон: 33341
Інше:

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Дзендзелевский И.А. (д.філол.н., професор, 10.02.02)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Бевзенко С.П. (д.філол.н., професор, 10.02.02, 1)
Винник В.А. (к.філол.н., доц., 10.02.02)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники
Підсумки дослідження: 40 - Нове вирішення актуального
наукового завдання

Кількість публікацій:

Кількість сторінок: 199

Кількість патентів:

Кількість додатків:

Впровадження результатів роботи: 35

Ілюстрації:

Мова документа: Українська

Таблиці:

Зв'язок з науковими темами:

Схеми:
Використані першоджерела: 103

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 81'373; 001.4, 811.1/.2, 808.3
Тематичні рубрики: 16.21.47, 16.41.21

9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Формирование философской терминологии украинкого литературного языка

Тема (англ.)
Реферат (укр.)
Объект исследования: Украинская философская терминология советского периода. Цель исследования: Системный
анализ украиснкой философской терминологии с учетом процессов языковой динамики. Методы исследования и
аппаратура: Описательный, диахронично-сравниетльный и статистический. Теоретические результаты и новизна:
Охарактеризовано

постепенный

качественый

рост

философских

терминов

дооктябрьского

периода

в

сроки

послеоктярьского периода, определена внешне- и внутриязыковая мотивация философских терминов, выяснена
совместимость межязыковой категории интернационального в системе философских терминов с внутриязыковыми
категориями ее системной организации. Практические результаты и новизна: Результаты могут быть использованы для
углубленного

анализа

соотношения

экстра-

основных
и

закономерностей

интралингвистических

развития

фаткоров

в

конкретной

терминосистемы,

формировании

терминологии

при
и

исследовании

выявлены

связи

терминованной лексики с общеупотребляемой. Предмет и степень внедрения: Результаты исследования используются в
курсе лекций по лексикологии и лексикографии, спецкурсах и спецсеминарах по терминологии. Эффективность
внедрения: Способствует расширенному изучению проблем терминологической лексики современного украинского
языка. Сфера (область) использования: Подготовка словарей, справочников по терминологии, учебных пособий по
научному стилю языка.

Реферат (англ.)

Голова спеціалізованої вченої ради: Грищенко А.Н. (д.філол.н., професор)

Підпис

М.П.

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Підпис

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

