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зaгaльновживaного словa, aбо, що термін позбaвлений рис, питомим 
«звичaйному» слову, a в сумісній хaрaктеристиці – чисельному 
співвідношенні ступеня прояву  кожної з цих рис. Тобто, якщо міркувaти про 
цю думку можнa зрозуміти що кожне слово може бути терміном, aле воно 
стaне ним тільки зa умови aктуaлізaції – виведенні його з лексичної  системи 
загальнолітературної мови і введенні в систему термінів. 
       Я цілковита згодна з тим що проблему юридичної термінології потрібно 
вирішувати, адже не правильне вивчення та використання термінів в 
законодавстві приводить до непорозуміння між інститутами права. 
Законодавству потрібно звернути увагу на відтворення юридичних термінів 
для забезпечення правильності використання та вивчення юридичної 
термінології. Я переконана, що ця проблема ускладнює трактування 
правових норм і її треба вирішувати. 
  

Література: 
1.Боярова Л. Г. Терміни-варіанти в українській загальній лексиці // 2015 
С.189-195. 
2.Василькова Л. М. Різновиди словникових статей термінів в юридичній 
лексикографії : Зб.наук.пр.КІУМ НАНУ,2011. 268с. 
3.Лисенко О. А. Навчальний посібник «Мова української юриспруденції» / 
Харків «Право», 2020.14с. 
4. Любченко М. В. «Юридична термінологія: поняття,особливості,види.// 
Харків «Права людини»//2015, 239с. 
5.Яцишин Н. П. «Юридична термінологія як спеціалізована система правових 
понять» // Термінологічний вісник, 2016/ 113с. 
  

Тузлукова М. В.  
здобувач вищої освіти V курсу 

Науковий керівник ‒ Шубенок Т. І. 
старший викладач  

Дніпропетровський державний 
 університет внутрішніх справ 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ  

 
Що таке психолінгвістика? У 20 столітті з’явилося багато нових 

наукових напрямків, нових наукових дисциплін. Як правило, вони виникають 
на перехресті вже існуючих наук. Саме так, в 1953-1954 рр. у США на 
семінарі з психології, лінгвістики та теорії інформації Чарльз Осгут та Томас 
Сібеок вигадали назву нової науки. Вона походить від грецького слова 
«phyche» та «lingua». Таким чином ця наука виникла на стику психології та 
лінгвістики. 

Предметом психолінгвістики є мовлення як процес, діяльність людини 
на основі мови як системи знаків для спілкування. Основним завданням є 
дослідження загальних процесів і механізмів мовленнєвої діяльності. 
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Поєднуючи наукові та соціальні підходи, нова наука вирішує практичні 
задачі нейролінгвістики, когнітивної та соціальної психології. Таким чином 
ми можемо визначити психолінгвістику як дисципліну, що вивчає процеси 
мовлення та її сприйняття мовою. 

Фактично психолінгвістика вирішує ті специфічні проблеми мовлення, 
які не можуть бути вирішені тільки психологією або лінгвістикою. Ця наука 
вирішує проблему дитячого мовлення (логопедія), також комунікацію на 
іноземних мовах. Психолінгвістика займається проблемами сприйняття 
нестандартних форм мови: сленг, жаргон, розмовно-знижена мова. Отже, 
дана дисципліна вирішує специфічні проблеми, які, як правило, неможливо 
вирішити в рамках однієї науки. Це дозволяє взаємодіяти з цілим рядом 
традиційних, нових та суміжних наук.  

Проблеми та аспекти мови та мовлення вирішують багато традиційних 
дисциплін, а тому для них буде актуальним і питання психолінгвістики. В 
рамках педагогічних наук в наш час постають проблеми навчання 
іноземними мовами, оскільки розширюються міжнародні зв’язки, 
інтенсивніше стає потік інтеграції. У сфері медицини, такі науки як 
нейропсихологія, нейролінгвістика, патопсихологія використовують 
психолінгвістичні методи у випадку порушення мовленнєвої діяльності. 
Наприклад, порушення здатності говорити при травмах мозку може 
допомогти визначити пошкоджену частину мозку, а потім допомогти 
відновити її функції. 

Якщо для традиційних наук психолінгвістичні методи можуть 
розглядатися як «модний тренд», то для нових сучасних дисциплін, які 
виникли одночасно с психолінгвістикою, цей зв’язок є органічним та 
природнім. Інформатика актуалізувала психолінгвістичні проблеми мовної 
взаємодії людини та машини (інформаційні мови, мови програмування). У 
сфері космонавтики постає проблема мовленнєвої діяльності в 
екстремальних умовах  космосу. Коли люди знаходяться у невагомості, може 
відбутися сильне емоційне напруження, яке призведе до звуження свідомості 
та порушення мови. Психолінгвістичні та фізичні методи тренувань 
допомагають уникнути цих наслідків. 

Отже, слід зазначити, що психолінгвістика пов’язана з багатьма 
науками та охоплює широке коло проблем, які можуть вирішуватись завдяки 
психолінгвістиці. Це і психолінгвістика тексту та спілкування, і проблеми 
мовленнєвої діяльності в екстремальних умовах та багато іншого. 
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