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Дисципліна Вибіркова дисципліна 9 

«Психолінгвістика» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо- 

професійної програми 

016 Спеціальна освіта / Корекційна психопедагогіка та 

логопедія 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 (7 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них  

лекції/практичні) 

Усього – 150 год., з них: лекційних – 20 год.; практичних – 34 

год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Спеціальної та інклюзивної освіти 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  

Мацюк Зоряна Сергіївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для засвоєння дисципліни використовують базові знання, 

вміння і навички з дисциплін: «Мовленнєві ігри в логопедичній 

роботі»: «Педагогічні технології: навчання через гру», 

«Українська мова за професійним спрясуванням», 

«Спеціальні методики навчання дисциплін гуманітарного 

циклу», «Мовленнєві ігри в логопедичній роботі», «Риторика, 

основи культури корекційного педагога», «Комунікативні 

процеси в навчанні корекційного педагога», «Альтернативна 

комунікація». Зазначені дисципліни є підготовчими для 

формування системи знань, умінь і навичок із навчальної 

дисципліни «Психолінгвістики». 

Що буде вивчатися ТЕМА 1. Психолінгвістика як наука про мовленнєву 

діяльність 

ТЕМА 2.  Становлення психолінгвістики якнауки 

ТЕМА 3. Біхевіоризм. Дж.Уотсон. Основні методи 

біхевіоризму – спостереження й експеримент. 

ТЕМА 4. Практичні й теоретичні моделі продукування й 

сприймання мовлення 

ТЕМА 5. Онтогенез мовлення. 

ТЕМА 6. Теорія мовленнєвого впливу і психолінгвістика 

спілкування 

ТЕМА 7. Методи психолінгвістичних досліджень 

ТЕМА 8. Загальні особливості етнопсихолінгвістики 

ТЕМА 9. Людська комунікацію. Моделі комунікації. 

ТЕМА 10.   Національно-культурні особливості мовленнєвої 

поведінки 

Чому це цікаво/треба вивчати У реаліях сучасного життя знання з психолінгвістики є 

невід’ємним засобом професійної компетентності фахівця, 

вимагає постійної копіткої розумової праці, умінь 

інтерпретувати різні концепції і теорії, здатності до 

творчого осмислення аналізованого матеріалу, прагнення до 

саморозвитку, впливає на формування його якісних рис. 

Курс «Психолінгвістика» формує загальне уявлення про 

особливості функціонування мови, мислення та мовлення, а 

також дає змогу сформувати на цій основі навички 

використання доцільної та ефективної комунікації та 



міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Глибокі 

та ґрунтовні знання з психолінгвістики уможливлюють 

практичне застосовування складників соціолінгвістичної 

компетенції для досягнення взаємного порозуміння з іншими 

комунікантами. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Результати навчання за дисципліною 

РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити 

інноваційну діяльність з метою отримання нових знань, 

створення нових та удосконалення традиційних технологій 

викладання і супроводження та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах. 

РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і 

технології корекційно-розвивальної роботи з особами з 

особливими освітніми потребами, генерувати нові ідеї для 

удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації 

цих осіб. 

РН 5. Аргументувати, планувати та надавати психолого- 

педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) 

відповідно до рівня функціонування, обмеження 

життєдіяльності та розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами, забезпечувати ефективність власних 

дій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Вивчення запропонованого курсу дасть можливість 

здобувачам вищої освіти оволодіти знаннями та уміннями, 

необхідними для забезпечення набуття таких 

компетентностей: 

ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК-3. Здатність працювати в команді. 

ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК-10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, 

корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з 

урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. 

СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, 

колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами на засадах партнерства. 

СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

Інформаційне забезпечення та / або 

web-посилання 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet- 

pedagogichnoi-osviti-ta-socialnoi-roboti 

Здійснити вибір  «ПС-Журнал успішності-Web» 

 


