
Дисципліна Вибіркова дисципліна 6 (Нейролінгвістика) 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності / 

освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика 

Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

Денна форма – 3 курс, 6 семестр, 5 кредитів 

Заочна форма – 3 курс, 6 семестр, 5 кредитів 

Семестровий 

контроль 
Залік  

Обсяг годин (усього: з 

них – лекції / 

практичні) 

Денна форма – 150 годин 

(лекції – 54 год., практичні – 54 год.) 

Заочна форма – 150 годин 

(лекції – 14 год., практичні – 14 год.) 

 

Мова викладання Англійська 

Кафедра Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук,  

Доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Каліщук Діана Миколаївна 

 Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Успішне засвоєння освітнього компоненту «Клінічна 

лінгвістика». Рівень володіння англійською В2 

Що буде вивчатися  Дисципліна є дотичною до курсів «Клінічна лінгвістика» та 

«Психолінгвістика». Упродовж вивчення дисципліни студенти 

отримують базові знання про основні ідеї, поняття та напрями 

нейролінгвістики як галузі прикладної лінгвістики, що досліджує 

мозкові механізми мовленнєвої діяльності, а також зміни у 

процесах мовлення, які виникають при ураженнях мозку. 

Студенти ознайомляться із основними методами 

нейролінгвістичних досліджень. 

Чому це цікаво/ треба 

вивчати  

 

. Вивчення цієї дисципліни дасть можливість студентам 

ознайомитись із: 

- Найновішими досягненнями у вивченні системи мови у 

співвідношенні з мозковим субстратом мовної поведінки; 

- Дізнатись про особливості роботи мозку, як у мозку 

організована мова, як утворюються нейронні мережі 

тощо; 

- Галузями, у яких можуть бути застосовані отримані 

знання, зокрема, у розробці штучного інтелекту, роботі із 

мовними / мовленнєвими патологіями тощо.  

Опанувавши курс «Нейролінгвістика», студенти: 

- Зможуть розуміти принципи організації нервової системи, 

які забезпечують мовленнєво-мисленнєву діяльність 

людини; 

- Будуть ознайомлені із нейрофізіологічними аспектами 

оволодіння рідною та іноземною мовами; 

- Будуть ознайомлені із клінічними дослідженнями в 

області порушень мовлення, читання, письма, а також 

мовленнєвими порушеннями, які супроводжують 

психічні розлади; 

- Будуть ознайомлені із сучасними методиками та 

методами нейролінгвістики та клінічної нейролінгвістики 

– електрофізіологічними та гемодинамічними. 



Чому можна 

навчитися 

(Результати 

навчання) 

Опанувавши курс «Нейролінгвістика / Neurolinguistics», 

студенти зможуть:  

- Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземними мовами усно й 

письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації (ПРН 1).  

- Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати (ПРН 2). 

- Організовувати процес свого навчання й самоосвіти (ПРН 3). 

- Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності (ПРН 6).  

- Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють 

(ПРН 12).  

- Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній 

діяльності (ПРН 16).  

- Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання 

складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчання (ПРН 17).   

- Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології (ПРН 19). 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Опанувавши курс «Нейролінгвістика / Neurolinguistics», 

студенти набудуть таких компетентностей:  

1. Інтегральної компетентності (здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології в 

процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів філологічної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов) (ІК). 

2. Загальних компетентностей:  

- Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК 4).  

- Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК 5).  

- Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК 6).  

- Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 7).  

- Здатність працювати в команді та автономно (ЗК 8).  

- Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК 9).  

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 

10).  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 

11).  

- Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 12).  

- Здатність проведення досліджень на належному рівні (ЗК 13). 

3. Фахових компетентностей:  

- Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних 

основ (ФК 1).  

- Здатність використовувати в професійній діяльності знання про 

мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні 

(ФК 2).  



- Здатність використовувати в професійній діяльності знання з 

теорії та історії мов(и) (ФК 3).  

- Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань (ФК 8). 

Інформаційне 

забезпечення: 

Силабус дисципліни, електронні матеріали. Для студентів буде 

доступний мережевий (дистанційний) варіант курсу. Студенти 

зможуть ознайомитись із новітніми методиками клінічної 

нейролінгвістики з використанням відповідного обладнання у 

Обласній клінічній лікарні. 

Форма проведення 

занять: 
Лекції та практичні заняття (семінари). 

Семестровий 

контроль: 
Залік 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web»  

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

