
 

 

АНОТАЦІЯ 

вибіркова дисципліна 

"Густаторний код культури"  

Проф. Колегаєва І.М. 

 Мета дисципліни полягає в тому, щоб ознайомити здобувачів вищої 

освіти із засадами нейролінгвістичних досліджень у ракурсі 

лінгвокультурології, довести, що це є яскравий прояв принципу 

антропоцентризму – новітньої наукової парадигми  сучасної лінгвістики. 

Переслідується ціль поглибити знання в сфері лінгвокультурології. Здобувачі 

вищої освіти мають сформувати чітке розуміння нейробіологічних процесів, 

які є визначальними у лінгвальному семіозисі, тобто  ословлюванні квантів 

сенсо́рної інформації. Курс робить акцент на детермінізмі формування 

етноспецифічної картини світу у секторі густаторних уподобань носіїв 

культури, інакше кажучи, аналізу піддаються географічні, кліматичні, 

історико-культурні параметри формування етносу, які відбиваються, зокрема, 

і в уподобанні тих чи тих смаків.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

выборочная дисциплина 

"Густаторний код культуры" 

Проф. Колегаева И.М. 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить соискателей высшего 

образования с принципами нейролингвистических исследований в ракурсе 

лингвокультурологии, доказать, что это является ярким проявлением 

принципа антропоцентризма – новейшей научной парадигмы современной 

лингвистики. Преследуется цель углубить знания в сфере 

лингвокультурологии. Соискатели высшего образования должны 

сформировать четкое понимание нейробиологических процессов, которые 

являются определяющими в лингвальном семиозисе, то есть ословливании 

сенсорной информации. Курс делает акцент на детерминизме формирования 

этноспецифической картины мира в секторе густаторних предпочтений 

носителей культуры, иначе говоря, анализу подвергаются географические, 

климатические, историко-культурные параметры формирования этноса, 

которые отражаются в том числе и в предпочтении тех или иных вкусов. 

 

 



SUMMARY 

selective discipline 

"Gustatory code of culture" 

Prof. Kolegaeva I.M. 

The purpose of the discipline is to acquaint higher education students with the 

principles of neurolinguistic research in the perspective of linguoculturology, to 

prove that this is a clear manifestation of the principle of anthropocentrism – the 

latest scientific paradigm of modern linguistics. The aim is to deepen knowledge in 

the field of linguoculturology. Applicants for higher education must form a clear 

understanding of the neurobiological processes that are decisive in lingual 

semiosis, i.e. the verbalization of quanta of sensory information. The course 

emphasizes the determinism of the formation of ethnospecific picture of the world 

in the sector of gustatory preferences of cultural bearers, in other words, the 

analysis of geographical, climatic, historical and cultural parameters of ethnos 

formation, which are reflected, in particular, in the preferences of certain tastes. 


