
АНОТАЦІЯ 

вибіркова дисципліна 

"Нейролінгвістика в парадигмі сучасної філології"  

 

Проф. Колегаєва І.М. 

  

Мета дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти із 

засадами нейролінгвістики як новітньої галузі сучасної філології, що 

знаходиться на перетині мовознавства (зокрема когнітивної лінгвістики), 

психології (зокрема психолінгвістики) і біології (зокрема нейробіології). 

Переслідується ціль поглибити наявні знання здобувачів в сфері теорії 

загального і лінгвального семіозису; сформувати у них чітке розуміння 

нейробіологічних процесів як підґрунтя лінгвального семіозису і 

мовленнєвої комунікації; окреслити місце нейролінгвістики в парадигмі 

сучасної філології, а саме антропоцентричної лінгвістики, яка зосереджена на 

вивченні "людини в мові" і "мови в людині". 

 

АННОТАЦИЯ 

выборочная дисциплина 

"Нейролингвистика в парадигме современной филологии" 

 

Проф. Колегаева И.М. 

 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении соискателей высшего образования 

с принципами нейролингвистики как новой отрасли современной филологии, 

находящейся на пересечении языкознания (в частности когнитивной 

лингвистики), психологии (в частности психолингвистики) и биологии (в 

частности нейробиологии). Преследуется цель углубить имеющиеся знания 

соискателей в области теории общего и лингвального семиозиса; 

сформировать у них ясное понимание нейробиологических процессов как 

основы лингвального семиозиса и речевой коммуникации; определить место 

нейролингвистики в парадигме современной филологии, а именно в 

антропоцентрической лингвистике, которая сосредоточена на изучении 

"человека в языке" и "языка в человеке". 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

selective discipline 

"Neuro-linguistics in the paradigm of modern philology" 

 

Prof. Kolegaeva I.M. 

 

The purpose of the discipline is to familiarize higher education applicants with the 

principles of neuro-linguistics as a new branch of modern philology, located at the 

intersection of linguistics (in particular cognitive linguistics), psychology (in 

particular psycholinguistics) and biology (in particular neurobiology). The aim is 

to deepen the existing knowledge of applicants in the field of the theory of general 

and linguistic semiosis; to form a clear understanding of neurobiological processes 

in them as the basis of lingual semiosis and verbal communication; to determine 

the place of neurolinguistics in the paradigm of modern philology, namely in 

anthropocentric linguistics, which focuses on the study of "man in language" and 

"language in man." 


