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Профільна наукова тема: Онтологія, феноменологія та трансформативна динаміка сучасних
логосфер
Рік заснування: 2006
Керівник наукової школи: проф., доктор філ.наук Махачашвілі Русудан Кирилевна
Регіони діяльності осередків наукової школи: Київ, Запоріжжя, Харків, Дніпропетровськ,
Кіровоград, Маріуполь, Кривий Ріг
Основні напрями досліджень: Філософія мови, феноменологічна неолінгвістика, неологія
європейських мов, когнітивна та комунікативна лінгвістика, теорія міжкультурної комунікації
Основні напрями науково-організаційної діяльності: Заходи з популяризації наукової
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докторських, кандидатських, магістерських, дисертаційних досліджень; організація та проведення
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Щорічне проведення наукових заходів: симпозіумів, конференцій, семінарів;міні-конференція з
проблем інтеграційних процесів в освіті для магістрантів 1-2 спеціальніть ППШ
Науковий доробок школи ( 13 захищених кандидатських дисертацій).
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