
Дисципліна Вибіркова дисципліна 6 «Психолінгвістика» 

Рівень BO Бакалавр 

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 - 26 год., практичні - 28 год.) 

Заочна форма - 150 годин. 

(лекції - 6 год., практичні - 8 год.) 

Мова викладання Англійська 
Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни 

Доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної 

лінгвістики  

Засєкін С. В. 
Короткий опис 

Вимоги до початку 
вивчення 

 

В2 з англійської мови, базові поняття лінгвістики та 

перекладу 

Що буде вивчатися 

Провідні ідеї, поняття та напрями психолінгвістики як галузі 

прикладної лінгвістики, що досліджує мисленнєві механізми 

мовленнєвої діяльності, проблеми білінгвізму та афазій. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Передбачено вивчення сучасних провідних інструментів 

аналізу тексту, включаючи комп’ютерні, засоби 

маніпулювання свідомістю, вербальні й невербальні засоби 

сугестії й неправдивості інформації. 

Для розвитку професійної етичної поведінки та академічної 

доброчесності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розуміти принципи мовленнєво-мисленнєвої діяльності 

людини; ознайомитися з аспектами білінгвізму; порушеннями 

мовленнєвої діяльності, вміти виявляти маркери 

неправдивості інформації та способи маніпуляції свідомістю. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

- 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 працювати в команді та автономно. 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

- Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

- 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(и). 



- Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією 

для розв’язання професійних завдань. 

Інформаційне забезпечення Силабус, навчальна література (посібники). 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web»  

 

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

