Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: Д 068.18.11
Відкрита
Вид дисертації: 00
Державний обліковий номер: 0493U000636
Дата реєстрації: 27-10-1999

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Тамбиева Медина Данисламовна
ПІБ (англ.): Тамбиева Медина Данисламовна
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 10.02.04, 10.02.06
Дата захисту: 17-12-1992
На здобуття наукового ступеня: к.філол.н.
Спеціальність за освітою: 2004

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Харьковский государственный университет
Підпорядкованість: Минобразования Украины
Код ЄДРПОУ: 2070944
Адреса: 252033, г. Киев-33, ул.Владимирская, 64
Телефон:
Інше:

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Нижнегородский государственный педагогический институт иностранных язык
Підпорядкованість:
Код ЄДРПОУ: 2079329
Адреса:
Телефон: 361840
Інше:

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Назва організації: НГПИИЯ им.Н.А.Добролюбова
Підпорядкованість:
Код ЄДРПОУ: 2079329
Адреса:
Телефон: 361840
Інше:

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Прокопова Л.И. (д.філол.н., професор, 10.02.04, 1)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Скалозуб Л.Г. (д.філол.н., професор, 10.02.19, 1)
Дворжецкая М.П. (к.філол.н., професор, 10.02.04)

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

Кількість публікацій:

Кількість сторінок: 130

Кількість патентів:

Кількість додатків:

Впровадження результатів роботи: 35

Ілюстрації:

Мова документа: Українська

Таблиці: 23

Зв'язок з науковими темами:

Схеми:
Використані першоджерела:

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 811.1/.2, 811.35
Тематичні рубрики: 16.41.21, 16.41.29

9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Сопоставление ударного вокализма современных немецкого и карачаево-балкарского языков (Экспериментальнофонетическое исследование

Тема (англ.)
Реферат (укр.)
Объект исследования: Артикуляционные и акустические парметры ударных гласных немецкого и карачаево-балкарского
языков. Цель исследования: Конфонтативное описание ударного вокализма немецкого и карачаево-балкарского языков в
статистическом

и

динамическом

экспериментально-фонетического

аспектах.
анализа,

Методы

исследования

и

ктнорентгенографирование

аппаратура:
и

Сопоставительный,

спектрографирование.

методы

Теоретические

результаты и новизна: Экспериментально-фонетический анализ карачаево-балкарских гласных и их сопоставление с
немецкими гласными осуществляются впервые. Впервые классификация гласных карачаево-балкарского языка
базируется на данных эксперимента. Практические результаты и новизна: Полученные результаты применимы в
преподавании иностранных языков в карачаево-балкарской аудитории, в лекционных курсах по фонетике и типологии
языков. Предмет и степень внедрения: В учебном процессе преподавания немецкого языка в карачаево-балкарской
аудитории. Эффективность внедрения: Подготовка специалистов в области теоретической и практической фонетики,
тбркологии, типологии. Сфера (область) использования: Ряд положений диссертации может быть применен в курсах
теоретической и практической фонетики, в методике постановки произношения в процессе реподавания немецкого
языка в карачаево-балкарской аудитории.

Реферат (англ.)

Голова спеціалізованої вченої ради: Семенец О.Е. (д.філол.н., професор)

Підпис

М.П.

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Підпис

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

