
 

Дисципліна 

Вибіркова дисципліна 9 

«Психологія мовлення» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика.  

Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

Форма навчання 
Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 

3 курс, 5 семестр, 5 кредитів (денна) 

3 курс, 5 семестр, 5 кредитів (заочна) 

Семестровий контроль 
Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

150 (лекції 24 / практичні 30) 

150 (лекції / практичні ) 

Мова викладання 
Англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання 
Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни 
канд. філол. наук, ст.в. Розвод Е.В. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 

 

 

B2 з англійської мови, базові поняття з лінгвістики. 

Що буде вивчатися 

У курсі буде вивчатись: 

- термінологічний апарат; 

- історичний аспект дослідження мови, мовлення та 

мовленнєвої діяльності; 

- психофізіологічна структура мовленнєвої діяльності; 

- механізми мовленнєвої діяльності; 

- особливості розвитку мовлення під час нормального 

та аномального онтогенезу. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Психологія мовлення – наука відносно молода, проте вона 

логічно посіла  авторитетне місце в системі соціально-

гуманітарних наук. Завдяки міждисциплінарним 

дослідженням, новизні наукових підходів, наполегливості й 

результативності досліджень психологія мовлення визнається 

базовою для численних психолого-педагогічних і 

лінгвістичних  галузей. 

В ході вивчення сприймання і продукування мовлення 

психолінгвісти досліджують та репрезентують мовну систему 

і правила побудови висловлення, що дозволяють людині 

вербально оформити свої думки, наявну інформацію; 

механізми кодування оточуючого світу з допомогою 

мовних знаків. Аналізуючи процес сприймання мови і 

мовлення, психологія мовлення аналізує не лише процес, але 

й механізми мовного розвитку, результати розуміння 



людиною мови й мовлення. 

Мета курсу «Психологія мовлення» – ознайомити студентів з 

психофізіологічною структурою та механізмами мовленнєвої 

діяльності, особливостями розвитку мовлення під час 

нормального та аномального онтогенезу. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Опанувавши курс «Психологія мовлення» 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.  

 

- 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.  

 

- Використовувати інформаційні й комунікаційні технології 

для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності.  

 

- Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів.  

 

- Знати й розуміти систему мови, історію мови, що вивчається, 

і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.  

 

- Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що 

вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

 

- Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.  

 

- Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати 

факти мови й мовлення та використовувати їх для розв’язання 

складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання.  

 

- Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 



Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування фахових 

компетентностей: 

 Загальні компетенції (ЗК): 

- Здатність бути критичним і самокритичним. 

-  Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

- Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

Фахові компетенції: 

- Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних 

основ. 

- Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

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

рівні. 

- Здатність використовувати в професійній діяльності знання з 

теорії та історії мов. 

- Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов, 

що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію. 

- Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань. 

- Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

- Здатність до організації ділової комунікації. 

Інформаційне забезпечення 

Силабус, навчально-методичний комплекс дисципліни  

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

 

 

 

 

 

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

