
 

Анотація  

вибіркова дисципліна 

«Теолінгвістика у руслі  синергетичних процесів» 

 

Доктор філол. наук, професор Кравченко Н.О. 

 

Мета дисципліни - ознайомити аспірантів з основними положеннями синергетики та 

теолінгвістики, сформувати необхідні теоретичні знання і практичні навички для 

здійснення самостійного філологічного дослідження. Завдання: викладення базових 

концепцій теолінгвістики; аналіз вихідних настанов та методологічних засад синергетики у 

розвитку теолінгвістичної теорії; поглиблення, узагальнення та систематизація 

теоретичних знань аспірантів з германського  мовознавства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати основні 

тенденції розвитку теолінгвістики; методологічне підґрунтя сучасної теолінгвістики у 

руслі мовознавства; основні методи лінгвістичного аналізу, які застосовуються при аналізі 

мовних фактів та явищ. 

 

АННОТАЦИЯ 

выборочная дисциплина 

«Теолингвистика в русле синергетических процессов» 

Доктор филол. наук, профессор Кравченко Н.А. 

Цель дисциплины - ознакомить аспирантов с основными положениями синергетики и 

теолингвистики, сформировать необходимые теоретические знания и практические навыки 

для осуществления самостоятельного филологического исследования. Задача: изложение 

базовых концепций теолингвистики; анализ исходных установок и методологических 

основ синергетики в развитии теолингвистической теории; углубление, обобщение и 

систематизация теоретических знаний аспирантов в германском языкознании. 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен освоить основные 

тенденции развития теолингвистики; методологическое основание современной 

теолингвистики в русле языкознания; основные методы лингвистического анализа, 

применяемые при анализе языковых фактов и явлений 



SUMMARY 

selective discipline 

 

“Theolinguistics in the mainstream of synergetic processes” 

Full professor N.A. Kravchenko 

 

The purpose of the discipline is to acquaint  post-graduate students with the basis of 

synergetics and theolinguistics, to form the necessary theoretical knowledge and practical skills 

for the implementation of independent philological research. The tasks of the course are 

presentation of the basic concepts of theolinguistics; analysis of the initial attitudes and 

methodological foundations of synergetics in the development of theolinguistic theory; 

deepening, generalization and systematization of theoretical knowledge of graduate students in 

Germanic linguistics. 

As a result of studying the discipline, the graduate student must know the main trends in the 

development of theolinguistics; the methodological foundation of modern theolinguistics in the 

mainstream of linguistics; the main methods of linguistic analysis used in the analysis of 

linguistic facts and phenomena 

 


