
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Нормативна 

 

 
Рік підготовки: 

Спеціальність 016 

Спеціальна освіта 

 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: стаття 

3-й 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3/2 

самостійної роботи 

студента – 6/4 

СТУПІНЬ: бакалавр 

 

 

Практичні, семінарські 

14 

Лабораторні 

16 

Самостійна робота 

60 

 

Вид контролю: Залік,  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –100/200:  100 

год. – аудиторні заняття, 200 год. – самостійна робота; для заочної форми 

навчання:40/140 : 40 год. – аудиторні заняття; 140 год. – самостійна робота. 

 

 

 



Мета навчальної дисципліни - показати, які психічні процеси лежать 

в основі породження і сприйняття мовлення, як здійснюється вплив на 

свідомість людини за допомогою мови, чому мова є потужним засобом 

управління мовленнєвою і немовленнєвою поведінкою людини.  

Завдання дисципліни  

– сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем 

психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки  

– психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на 

рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в 

процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста.  

А саме: - знайомство із психолінгвістикой як міждисциплінарної 

наукою;  

- знайомство із основними напрямками досліджень у психолінгвістиці 

та експериментальними методами, що застосовуються в них;  

- знайомство із основними поняттями і термінами сучасної 

психолінгвістики, знання яких необхідне для розуміння основних 

психолінгвістичних гіпотез;  

- розвиток навичок самостійної роботи студентів із мовними 

матеріалом як передумови для можливого прогнозування і розв’язування 

комунікативних конфліктів у професійному спілкуванні.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: здатність до системного мислення; 

адаптивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети; турбота 

про якість виконуваної роботи; толерантність; базові уявлення про основи 

філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури 

й соціалізації особистості 
ІІ. Фахові: здатність використовувати професійно-профільовані знання при 

визначенні рівня психофізичного розвитку осіб, що потребують корекційної освіти;  

прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних психологічних,  

медичних та соціальних послугах; здатність використовувати професійно-профільовані 

знання у запровадженні до спільної діяльності недержавних організацій (зокрема 

батьківських організацій та організацій інвалідів) для вирішення питань корекційної 

освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку;  здатність використовувати 

професійно-профільовані знання при здійсненні інформаційної роботи серед населення, 

стосовно питань корекційної освіти; здатність використовувати професійно-профільовані 

знання у визначенні відповідності корекційної освіти стандартам корекційної освіти 

особам з порушеннями психофізичного розвитку;  здатність організовувати та 

здійснювати навчальну, корекційну, розвивальну та виховну роботу з особами, які мають 

порушення психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, вікових та 

індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх стандартів, програм навчання та 

виховання;  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- основні категорії і поняття психолінгвістики;  

- основні підходи до розуміння предмета психолінгвістики, напрямки 

теоретичних і практико-орієнтованих психолінгвістичних досліджень;  



- історію і сучасні тенденції розвитку психолінгвістичних концепцій;  

- особливості психолінгвістичного аналізу текстів;  

- загальні психолінгвістичні закономірності засвоєння мови дітьми;  

- характеристики мовленнєвої діяльності;  

- систему мови, її структурні особливості.  

вміти:  

- послідовно і грамотно формулювати і висловлювати свої думки;  

- здійснювати процес розвитку всіх сторін мовлення дітей дошкільного 

та шкільного віку в освітніх установах;  

- враховувати у своїй професійній діяльності соціально-психологічні 

особливості взаємодії і спілкування всередині навчального колективу та 

управляти динамікою групових процесів;  

- виявляти інтереси учнів, проблеми і відхилення у їхній поведінці;  

- аналізувати власну професійну діяльність. 
Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1 Психолінгвістика як наука. Основні теоретичні проблеми 

дисципліни. 

Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність. Об’єкт і предмет 

психолінгвістики. Визначення психолінгвістики. Причини появи 

психолінгвістики.  Міждисциплінарність психолінгвістики. Мова – мовлення 

– мовленнєва діяльність 

Кредит 2.  Прикладні аспекти психолінгвістики 

Теоретичні моделі продукування мовлення та сприймання мовлення. 

Теорії походження мовлення.  Продукування мовлення як процес. Моделі 

породження мовлення: –  стохастична модель;  модель безпосередніх 

складових,;  трансформаційно-генеративна граматика Н. Хомського;  

модель Л.С. Виготського;  модель О.Р. Лурії; 

Онтогенез мовлення 

Дитяче мовлення як предмет дослідження і самоцінний об’єкт.  Теорія 

вроджених знань.  Розвиток мовлення дитини до 3-х років: – домовленнєвий 

етап; – етап первинного освоєння мови; – етап засвоєння граматики. 

Двослівні висловлювання (проторечення) у ранньому дитячому мовленні. 

Евристичний принцип у засвоєнні мови дитиною. Подальший розвиток 

дитячого мовлення 

Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці 

Проблемні аспекти оволодіння мовленням та мовленнєві розлади 

Мовлення в стані емоційного напруження та в змінених станах 

свідомості.  Порушення мовлення при акцентуаціях та психопатіях.  

Порушення мовлення при окремих захворюваннях.  Розмовна жестова мова 

глухих як приклад знакової системи  

Методи психолінгвістичних досліджень. Загальна характеристика 

експериментальних психолінгвістичних досліджень. Прямі експериментальні 

методики:  методики семантичного шкалування;  методика семантичної 

взаємодії;  методика доповнення;  методика завершення речень;  



асоціативні методики. Непрямі експериментальні методики:  методика 

непрямого дослідження семантики;  методика компонентного аналізу;  

метод класифікації; 21  лінгвістичний експеримент;  формувальний 

експеримент. Особливості застосування дискурс-аналізу у психолінгвістиці. - 

формування методу - типізація дискурсів 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Кредит 1 Психолінгвістика як наука. Основні теоретичні проблеми 

дисципліни 

Тема 1. Психолінгвістика як наука про 

мовленнєву діяльність 

16  4 2  10 

Тема 2. Становлення 

психолінгвістики як науки 

14  2 2  10 

Разом 30  6 4  20 

Кредит 2.  Прикладні аспекти психолінгвістики 

Тема 1. Теоретичні моделі 

продукування мовлення та сприймання 

мовлення 

16  2 4  10 

Тема 2. Онтогенез мовлення 14  2 2  10 

Разом 30  4 6  20 

Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці 

 

Тема 1. Проблемні аспекти оволодіння 

мовленням та мовленнєві розлади 

14  4 4  10 

Тема 2. Методи психолінгвістичних 

досліджень 

16  2 2  10 

Разом 30  6 2  20 

Всього 90  14 16  60 

 

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1 Психолінгвістика як наука. Основні теоретичні проблеми 

дисципліни 

1.  Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність 2 

Кредит 2.  Прикладні аспекти психолінгвістики 

2.  Теоретичні моделі продукування мовлення та 

сприймання мовлення 

4 



3.  Онтогенез мовлення 2 

Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці 

4.  Проблемні аспекти оволодіння мовленням та 

мовленнєві розлади 

4 

5.  Методи психолінгвістичних досліджень 2 

 Разом 14 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1 Психолінгвістика як наука. Основні теоретичні проблеми 

дисципліни 

 Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність 2 

 Становлення психолінгвістики як науки 4 

Кредит 2.  Прикладні аспекти психолінгвістики 

 Теоретичні моделі продукування мовлення та сприймання 

мовлення 

2 

 Онтогенез мовлення 4 

Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці 

 Методи психолінгвістичних досліджень 4 

Разом: 16 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

 Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1 Психолінгвістика як наука. Основні теоретичні проблеми 

дисципліни 

1 Тема 1. Психолінгвістика як наука про мовленнєву 

діяльність 

10 

2 Тема 2. Становлення психолінгвістики як науки 10 

 Разом 20 

Кредит 2.  Прикладні аспекти психолінгвістики 

1 Тема 1. Теоретичні моделі продукування мовлення 

та сприймання мовлення 

10 

2 Тема 2. Онтогенез мовлення 10 



 Разом 20 

Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці 

1 Тема 1. Проблемні аспекти оволодіння мовленням та 

мовленнєві розлади 

10 

2 Тема 2. Методи психолінгвістичних досліджень 10 

 Разом 20 

 Разом 60 

 

9. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 

Назва теми  

 Періодизація мовленнєвого розвитку дітей. 

Характеристика формування основних компонентів 

мовленнєвої системи в онтогенезі.  

1. А. Маркова про психологічну періодизацію 

мовленнєвого розвитку дитини.  

2. Р. Левіна про основні етапи розвитку мовної 

свідомості дитини.  

3. М. Лісіна про розвиток форм спілкування: 

ситуативно-особистісна, ситуативно-ділова, 

позаситуативно-пізнавальна, позаситуативно- 

особистісна.  

4. Модель формування мовної здібності за П. 

Блонським.  

5. Підготовчі елементи у розвитку звукової сторони 

мовлення. Характеристика лепету.  

6. Наслідування звуків і слів. Послідовність 

засвоєння звуків.  

7. Послідовність сприймання на слух і 

артикулювання дітьми приголосних звуків (за В. 

Бельтюковим).  

8. Типові недоліки звуковимови дітей.  

9. Самостійне оформлення мовлення (за Г. 

Розенгард-Пупко).  

10. Перші усвідомлені слова в мовленні. 

 

 

 10. Методи навчання 
Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, порівняльний аналіз; використання 



відеоматеріалів, інтерактивні імітаційні методи (рольові ігри, ситуативні 

завдання);  

11. Методи контролю 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні модульні 

роботи. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 30х2  300 

40 40 40 40 40 40 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (для І-ІІІ, V,VІ курсів) 

За шкалою ECTS За шкалою університету 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

В 80-89 (дуже добре) 
4 (добре) 

С 65-79 (добре) 

D 55-64 (задовільно) 
3 (задовільно) 

Е 50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно ) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 1-34 (неприйнятно) 

 

13. Методичне забезпечення 

НМК. 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Помилуйко В. Діагностика розвитку соціально-комунікативної 

компетентності дорослих. Психолінгвістика. Психолингвистика. 

Psycholinguistics. 2017. Вип. 22 (1), С. 175–186. 

2. Ковальова О. А. Модель соціально-комунікативної компетентності. 

Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 11 (30). С. 27–33 



3. Лук’янчук Н. В. Психолого-педагогічна модель формування соціально- 

комунікативної компетентності обдарованих учнів. Освіта та розвиток 

обдарованої особистості. 2016. № 4 (47). С. 24–28. 

4. Гутник В. М. Психолінгвістичні особливості формування фонетичної 

компетенції у майбутніх учителів німецької мови / Валентина Миколаївна 

Гут ник // Вісник КНЛУ. – Вип. 16. – 2009. – С. 60-68. 

5. Варзацька Л. Проектна діяльність у системі компетентнісної мовної 

освіти / Л. Варзацька // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 7–9. 2.  

6. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема / Т. 

Донченко // Дивослово. – 2006. – № 5. – С. 2–5. 3. 

7. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне 

спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 

2004. – 480 с. 

8. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. 

Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 376 с. 

9. Калмикова Л.О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, 

психолінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л.О. Калмикова // 

Проблеми освіти. – № 74. – Ч. 1. – 2013. – С. 11-17. 

10. Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього 

діалогізму особистості / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 

2013. – Вип. 14. – С. 185–198. 

11. Калмикова Л.О. Теорія формування у дітей дошкільного віку 
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