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 Лілія Ростиславівна Безугла

Професор кафедри німецької філології і перекладу, доктор філологічних наук,
 професор. 

Закінчила з відзнакою Харківський державний 
університет: у 1987 році – відділення німецької мови, 
у 1992 році – відділення англійської мови. 

Професійна діяльність: 
1987-1991 – вчитель англійської мови СШ № 119 р. Харкова; 
1991-1999 – викладач кафедри іноземних мов Харківської Академії Міського
 Господарства; 
11.11.1998 – захист кандидатської дисертації на тему «Історична динаміка
 мовленнєвого акта квеситива в німецькій і англійській мовах»; 
1999 – 2009 – доцент кафедри німецької філології і перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна; 
2009 – до т. ч. – професор кафедри німецької філології і перекладу ХНУ ім. В.Н.
 Каразіна; 
18.02.2009 – захист докторської дисертації на тему «Когнітивно-прагматичні
 характеристики імпліцитних змістів у немецкомовному дискурсі». 
Має 87 наукових праць.

 Напрямки наукової діяльності: 
лінгвістична прагматика, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, філософія мови, порівняльно-історичне мовознавство. 

Курси: 
«Вступ до німецької філології», «Історія німецької мови», «Історія лінгвістичних учень»

Інші досягнення: стипендії ДААД (1995-96, 2003-04, 2006, 2010), Міністерства культури Баварії (2001-02). 

Основні наукові праці: 
1. Dramendiskurs als Corpus fur eine sprachpragmatische Analyse // Festschrift fur Prof. Dr. Dagmar Blei. – Dresden : TU Dresden,
 2004. – S. 80–83. 
2. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с.

3. Дискурсивные и текстовые категории: к разграничению понятий // Методи аналізу текста : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута,
 2009. – С. 40–52. 
4. Сусов И.П., Безуглая Л.Р. Субъектоцентрическая модель речемыслительного акта // Культура народов Причерноморья. –
 2009. – № 168. – Т. 2. – С. 284–287. 
5. Прагмалингвистическая концепция И.П. Сусова : Послесловие // Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. – Винница :
 Нова кныга, 2009. – С. 249–260. 
6. Пропозиційні індикатори імпліцитного смислу в німецькомовному діалогічному дискурсі // Філологічні трактати. – 2009. –
 Том 1, № 2 – С. 65-70. 
7. Имплицитные смыслы в дискурсе: когнитивно-коммуникативный поход // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2010. – № 1.
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