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Спеціальність (спеціалізація) Спеціалізація 035.01 Українська мова та 

література 

Освітня програма 035.01.02 Літературна 

творчість 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  

 

Екзамен проводиться у комбінованій 

формі. 

 

Екзаменаційний білет містить три 

питання. На перше і друге питання 

студент відповідає усно. Третє питання – 

контрольне тестування. 

 

Під час складання іспиту студент має 

вийти на відеозв’язок на платформі 

Google Meet з увімкненою камерою та 

мікрофоном. 

 

Онлайн-тестування передбачає виконання 

студентами 10 тестових завдань з проблем 

психолінгвістики, які розміщені в ЕНК 

«Психолінгвістика» (5 курс, ЛТ, денна) у 

рубриці «Семестровий контроль. 

Контрольне тестування»: Курс: 

Психолінгвістика (5 курс, ЛТ, денна) 

(kubg.edu.ua) 

 

Можливість відповіді на тестові завдання 

активізується під час проведення іспиту 

відповідно до графіку атестаційного 

тижня.  Студентові для виконання 

кожного тесту надається одна спроба. 

Тривалість проведення: Тривалість виконання тестових завдань – 

10 хвилин. 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

Максимальна кількість балів за кожне 

теоретичне питання – 15 балів. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21499#section-4
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21499#section-4
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21499#section-4


За 10 тестових завдань – 10 балів. 

 

Критерії оцінювання 

 теоретичного питання: 

 

13–15 Відмінний рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу з можливими, 

незначними недоліками 

12  Достатньо високий рівень знань у 

межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих грубих помилок 

10–11 Загалом добрий рівень знань з 

незначною кількістю помилок. 

8–9 Посередній рівень знань із значною 

кількістю недоліків. 

6–7 Мінімально можливий допустимий 

рівень знань. 

1 –5 Недостатній рівень знань із значною 

кількістю помилок. 

Орієнтовний перелік питань: 1. Психолінгвістика як наука. Суть, 

предмет і завдання психолінгвістики. 

2.  Внутрішня структура 

психолінгвістики. 

3. Особливості психолінгвістичного 

підходу до вивчення мови як надбання 

людини. 

4. Поняття про знаки мови і їхні 

властивості. 

5. Семантична структура слова як 

знака мови. Слово у свідомості людини. 

6.  Проблема ментального лексикону. 

7. Експериментальні методи у 

психолінгвістиці. 

8. Проблема асоціацій. Методика 

асоціативного експерименту. 

9. Метод семантичного диференціала 

у психолінгвістиці. 

10. Звуконаслідувальна і 

звукосимволічна система мови як об’єкт 

вивчення фоносемантики. 

11. Мовленнєва діяльність. Теорія 

мовленнєвої діяльності. 

12. Психолінгвістичні моделі 

породження мовлення: стохастичні, 

моделі безпосередніх складників, моделі 

породження мовлення на основі 

трансформаційної граматики. 

13. Психолінгвістичні теорії 



породження мовлення: теорія рівнів мови 

Ч. Осгуда, теорії Л. Виготського і В. 

Левелта. 

14. Мовленнєві помилки у процесі 

породження мовлення. 

15. Психолінгвістичні аспекти 

сприйняття і розуміння мовлення. 

16. Принцип осмисленості. Сприйняття 

писемного мовлення. 

17. Психолінгвістичні проблеми 

сприйняття та оцінювання тексту. 

18. Cприйняття і розуміння мовлення: 

співвіднесення мовлення з дійсністю. 

19. Сприйняття і розуміння мовлення: 

механізми еквівалентних замін та 

ймовірнісного прогнозування. 

20. Нейропсихолінгвістика як наука. 

Поняття про афазіологію.  

21. Основи нейролінгвістичної 

концепції О.Р.Лурії. Система мозкових 

порушень і мовлення. 

22. Функціональна асиметрія мозку і 

комунікативна компетенція. 

23. Роль мови у процесі пізнання. 

Гіпотеза лінгвальної відносності (гіпотеза 

Сепіра – Ворфа). 

24. Концепція картини світу. Наукова і 

наївна картини світу. 

25. Категоризація як спосіб організації 

людського досвіду. Теорія прототипів і 

категорій базового рівня. 

26. Мова і мовленнєвий вплив. Мовна 

маніпуляція. 

27. Мовлення у стані емоційного 

напруження. 
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