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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни "Психолінгвістика" розглянуто 

теоретичні основи функціонування мови і мовлення як психічних феноменів 

із урахуванням взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників соціально-

культурної діяльності особистості. У процесі засвоєння лекційного курсу 

студенти знайомляться із теорією мовленнєвої діяльності у 

психолінгвістичних та лінгвістичних аспектах.  

Ключові слова: психолінгвістика, психологічний аспект, психічний 

феномен. 

Аnnotation 

In the process of studying the discipline "Psycholinguistics" the theoretical 

foundations of the functioning of language and speech as mental phenomena are 

considered, taking into account the interaction of external and internal factors of 

socio-cultural activity of the individual. In the process of mastering the lecture 

course, students get acquainted with the theory of speech activity in 

psycholinguistic and linguistic aspects. 

Key words: psycholinguistics, psychological aspect, mental phenomenon. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психолінгвістика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 035 

Філологія. Прикладна лінгвістика. 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є структура і функціонування 

мовленнєвих механізмів людини у їх співвідношенні зі структурою мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, лінгвістика, комунікативна лінгвістика, 

соціолінгвістика. 

  
1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 
1.1. Мета: формування умінь аналізувати мовні явища як об’єктивацію 

багатофакторної діяльності людини; засвоєння інформації про зміст, проблеми і методи 

сучасної психолінгвістики; теорію мовленнєвої діяльності,  її структуру та механізми; 

поняття філогенезу мови та онтогенезу мовлення. 

1.2. Основними  завданнями  вивчення дисципліни є: ознайомити з предметом 

«Психолінгвістика», його структурою; періодизацією становлення та розвитку; визначити 

мовні явища у контексті психолінгвістичного аналізу; розглянути теорії виникнення мови 

(філогенез); процес становлення і розвитку мовлення окремого індивіда (онтогенез); 

усвідомити психолінгвістичні проблеми мовленнєвого мислення; проаналізувати текст як 

об’єкт психолінгвістики; ознайомити з поняттям «інтерпретація тексту»; аналізувати 

мовленнєву діяльність в соціокультурно-мовленнєвому контексті. 

Програмні результати очікування: 

ПРН-1 Використовує українську мову як державну в 

усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН-3 Ефективно працює з інформацією: добирає необхідну інформацію з різних 

джерел, критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН-5 Демонструє розуміння фундаментальних принципів буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН-8 Застосовує філологічні знання для розв’язання професійних завдань. 

ПРН-9 Використовує інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для 

вирішення стандартних завдань професійної діяльності. 

  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові компетентності: 

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 
ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності мову як особливу 

знакову систему, її природу та функції, про генетичну та структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних 

фактів, інтерпретації та перекладу текстів. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання  

професійних завдань. 

  
 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
 

Тема 1. Історія зародження та розвитку психолінгвістики. 

Тема 2. Мовні явища у контексті психолінгвістичного аналізу. 

Тема 3. Мовна здібність: структура, зміст. Мовленнєва діяльність, її структура та 

механізми. Моделі мовленнєвої діяльності.  

Тема 4. Експериментальна психолінгвістика. Основні поняття і терміни 

експериментальної психолінгвістики. 

Тема 5. Теорія виникнення мови. Філогенез мовлення.  

Тема 6. Онтогенез мовлення. Передумови виникнення потреби у спілкуванні. 

Тема 7. Особливості дитячого мовлення.  

Тема 8. Проблеми двомовності і культури. Розвиток «двомовної дитини». Ранній 

розвиток нерідної мови як проблема навчання операцій зі знаками. 

Тема 9. Мовленнєва діяльність в соціокультурному мовному контексті. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації 

результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 
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