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Компетенція Шифр 
Компетенції соціально-особистісні КСО
розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно 
інших людей і відносно природи (принципи біоетики) КСО 01 

креативність, здатність до системного мислення КСО 05 
адаптивність і комунікабельність КСО 06 
Інструментальні компетенції КІ
здатність до письмової й усної комунікації рідно мовою КІ–1
знання іншої мови (мов) КІ–2
Професійні компетенції КЗП
уявлення про досвід корекційної освіти в Україні та інших 
державах світу КЗП–12

знання принципів деонтології, здатність застосовувати їх 
на практиці, усвідомлення педагогічних, психологічних та 
соціальних наслідків в сфері професійної діяльності

КЗП–13

володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу 
оцінки стану та якості корекційної освіти КЗП–14

здатність використовувати професійно-профільовані знання 
для виявлення осіб з порушеннями психофізичного розвитку 
та відбору їх у заклади корекційної освіти

КПС–2

здатність використовувати професійно-профільовані 
знання у діагностичному обстеженні осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку

КПС–3

здатність використовувати професійно-профільовані 
знання у визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, 
психологічних механізмів порушень психофізичного розвитку

КПС–4

ВиТяги З ОКХ, ОПП СПецІальнОСТІ
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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

КПС–5

здатність використовувати професійно-профільовані знання у 
запровадженні до спільної діяльності недержавних (зокрема 
батьківських організацій та організацій інвалідів) для 
вирішення питань корекційної освіти осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку

КПС–6

здатність використовувати професійно-профільовані знання 
при здійсненні інформаційної роботи серед населення, 
стосовно питань корекційної освіти

КПС–7

здатність використовувати професійно-профільовані знання 
у визначенні відповідності корекційної освіти стандартам 
корекційної освіти особам з порушеннями психофізичного 
розвитку

КПС–8

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

КПС–9
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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психо-

лінгвітика» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Сучасна психолінгвістика, що виникла понад сорок років тому 

в США, на відміну від традиційних лінгвістики і психології, не має 
чітких меж. Крім того, психолінгвістичні традиції вітчизняні та за 
кордоном дещо різні. Однак головне, що вивчає психолінгвістика, 
незалежно від того, у рамках яких традицій проводяться досліджен-
ня, — це зв'язок мови і мислення, питання породження і сприйняття 
мовлення, дитяче мовлення і проблеми патології мовлення. 

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 потуж-
ним засобом управління мовленнєвою і немовленнєвою поведінкою 
людини. 

Завдання дисципліни:
– сформувати систему теоретико-методологічних знань із про-

блем психологічної науки і практики, пізнання структурних елемен-
тів психіки;

– психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утво-
рень 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 психолінг-

вістиці та експериментальними методами, що застосовуються в них; 

ПРОгРаМа  
наВЧальнОЇ ДиСциПлІни
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– знайомство із основними поняттями і термінами сучасної пси-
холінгвістики, знання яких необхідне для розуміння основних пси-
холінгвістичних гіпотез; 

– розвиток навичок самостійної роботи студентів із мовними мате-
ріалом як передумови для можливого прогнозування і розв’язування 
комунікативних конфліктів у професійному спілкуванні. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компе-
тентностями:

І. Загальнопредметні: здатність до системного мислення; адап-
тивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети; тур-
бота 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 потре-
бують корекційної освіти; прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-
педагогічних, спеціальних психологічних, медичних та соціальних 
послугах; здатність використовувати професійно-профільовані зна-
ння у запровадженні до спільної діяльності недержавних організацій 
(зокрема батьківських організацій та організацій інвалідів) для ви-
рішення питань корекційної освіти осіб з порушеннями психофізич-
ного розвитку; здатність використовувати професійно-профільовані 
знання при здійсненні інформаційної роботи серед населення, 
стосовно питань корекційної освіти; здатність використовувати 
професійно-профільовані знання у визначенні відповідності корек-
ційної 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 структу-
ри 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, на-

прямки теоретичних і практико-орієнтованих психолінгвістичних 
досліджень; 
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– історію і сучасні тенденції розвитку психолінгвістичних кон-
цепцій; 

– особливості психолінгвістичного аналізу текстів; 
– загальні психолінгвістичні закономірності засвоєння мови ді-

тьми; 
– характеристики мовленнєвої діяльності; 
– систему мови, її структурні особливості. 
вміти: 
– послідовно і грамотно формулювати і висловлювати свої думки; 
– здійснювати процес розвитку всіх сторін мовлення дітей до-

шкільного та шкільного віку в освітніх установах; 
– враховувати у своїй професійній діяльності соціально-психо- 

логічні особливості взаємодії і спілкування всередині навчального 
колективу та управляти динамікою групових процесів; 

– виявляти інтереси учнів, проблеми і відхилення у їхній пове-
дінці; 

– 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. Причи-
ни появи психолінгвістики. Міждисциплінарність психолінгвістики. 
Мова — мовлення — мовленнєва діяльність.

Кредит 2. Прикладні аспекти психолінгвістики.
Теоретичні моделі продукування мовлення та сприймання мов-

лення. 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: до-
мовленнєвий етап; етап первинного освоєння мови; етап засвоєння 
граматики. Двослівні висловлювання (проторечення) у ранньому ди-
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тячому 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 жесто-
ва мова глухих як приклад знакової системи.

Методи психолінгвістичних досліджень. Загальна характерис-
тика експериментальних психолінгвістичних досліджень. Прямі 
експериментальні методики: методики семантичного шкалування; 
методика семантичної взаємодії; методика доповнення; методика за-
вершення речень; асоціативні методики. Непрямі експериментальні 
методики: методика непрямого дослідження семантики; методика 
компонентного аналізу; метод класифікації; 21 лінгвістичний екс-
перимент; формувальний експеримент. Особливості застосування 
дискурс-аналізу у психолінгвістиці — формування методу — типі-
зація дискурсів.

Рекомендована література 
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Хмельницький : Переяслав-Хмельницький пед. ін-т, 2008. — 325 с. 

5. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. / С. І. Ку-
ранова. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 208 с. 

6. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики: учеб. для студентов 
вузов по специальности «Психология» / А. А. Леонтьев. — 2-е изд., 
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испр. — (Психология для студента). М. : Смысл: Academia, 1999. — 
287 с.  

7. Слобин Д. И. Психолингвистика. / Д. Слобин, Дж. Грин. // Пер. 
с англ. Е.И.Негневицкой. — М. : Прогресс, 1976. — 

8. Фрумкина Р. М. Психолингвистика: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. — М. : УЦ «Академия», 2001. — 320 с. 

9. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / 
Ф. С. Бацевич. — 2-ге вид., доп. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 
376 с. 

10. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських 
учень : підручник / Ф. С. Бацевич. — 2-ге вид., стереотип. — К. : ВЦ 
«Академія», 2011. — 240 с. 

11. Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики. 
(Модели мира в литературе). — М.: Тривола. — 2000. — 248 с. 

12. Выготский Л.С. Мышление и речь // Л. С. Выготский. Собр. 
соч. В 6 томах. Т. 2. — М., 1982. Глава 7. «Мысль и слово». 

13. Ижинкин Н. Механизмы речи. — М. : Изд-во АПН, 1958. — 
385 с. 

Додаткова література
1. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. — М. : Наука, 1994. 
2. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. — М. : Высшая школа, 

1996. 
3. Спивак Д.Л. Изменённые состояния сознания: психология 

и лингвистика. — СПб : Изд. Санкт-Петербургского университета, 
2000. 

4. Хомский Н. Язык и мышление. — М. : Высшая школа, 1972. 
5. Якобсон Р. Избранные работы. — М. : Высшая школа, 1985.

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

Засоби діагности успішності навчання: МКР, тести, індивіду-
альні завдання. 
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Опис навчальної дисципліни

Найменування  
показників 

Галузь знань,  
напрям підготовки,  
освітньо-кваліфіка-

ційний рівень

Характеристика  
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів — 3 Галузь знань 01 
Освіта/Педагогіка Нормативна

Індивідуальне  
науково-дослідне  
завдання: стаття Спеціальність 016 

Спеціальна освіта

Рік підготовки:
3-й

Семестр
6-й

Лекції
10

Практичні, семінарські
10

Загальна кількість 
годин — 90

Лабораторні
10

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних — 3/2 
самостійної роботи сту-
дента — 6/4

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр

Самостійна робота
60

Вид контролю: залік 

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і ін-
дивідуальної 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. — само-
стійна робота.

РОБОЧа ПРОгРаМа  
наВЧальнОЇ ДиСциПлІни
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Мета та завдання навчальної дисципліни
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 потуж-
ним засобом управління мовленнєвою і немовленнєвою поведінкою 
людини. 

Завдання дисципліни 
– сформувати систему теоретико-методологічних знань із про-

блем психологічної науки і практики, пізнання структурних елемен-
тів психіки 

– психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утво-
рень 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 психо-

лінгвістиці та експериментальними методами, що застосовуються 
в них; 

– знайомство із основними поняттями і термінами сучасної пси-
холінгвістики, знання яких необхідне для розуміння основних пси-
холінгвістичних гіпотез; 

– розвиток навичок самостійної роботи студентів із мовними мате-
ріалом як передумови для можливого прогнозування і розв’язування 
комунікативних конфліктів у професійному спілкуванні. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компе-
тентностями:

І. Загальнопредметні: здатність до системного мислення; адап-
тивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети; тур-
бота 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 потре-
бують корекційної освіти; прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-
педагогічних, спеціальних психологічних, медичних та соціальних 
послугах; здатність використовувати професійно-профільовані зна-
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ння у запровадженні до спільної діяльності недержавних організацій 
(зокрема батьківських організацій та організацій інвалідів) для ви-
рішення питань корекційної освіти осіб з порушеннями психофізич-
ного розвитку; здатність використовувати професійно-профільовані 
знання при здійсненні інформаційної роботи серед населення, 
стосовно питань корекційної освіти; здатність використовувати 
професійно-профільовані знання у визначенні відповідності корек-
ційної 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 структу-
ри 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, на-

прямки теоретичних і практико-орієнтованих психолінгвістичних 
досліджень; 

– історію і сучасні тенденції розвитку психолінгвістичних кон-
цепцій; 

– особливості психолінгвістичного аналізу текстів; 
– загальні психолінгвістичні закономірності засвоєння мови ді-

тьми; 
– характеристики мовленнєвої діяльності; 
– систему мови, її структурні особливості. 
вміти: 
– послідовно і грамотно формулювати і висловлювати свої думки; 
– здійснювати процес розвитку всіх сторін мовлення дітей до-

шкільного та шкільного віку в освітніх установах; 
– враховувати у своїй професійній діяльності соціально-

психологічні особливості взаємодії і спілкування всередині навчаль-
ного колективу та управляти динамікою групових процесів; 

– виявляти інтереси учнів, проблеми і відхилення у їхній пове-
дінці; 

– аналізувати власну професійну діяльність.
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Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Психолінгвістика як наука. Основні теоретичні пробле-

ми дисципліни.
Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність. Об’єкт 

і предмет психолінгвістики. Визначення психолінгвістики. Причи-
ни появи психолінгвістики. Міждисциплінарність психолінгвістики. 
Мова — мовлення — мовленнєва діяльність

Кредит 2. Прикладні аспекти психолінгвістики
Теоретичні моделі продукування мовлення та сприймання мов-

лення. 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 за-
своєння граматики. Двослівні висловлювання (проторечення) у ран-
ньому 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 жесто-
ва мова глухих як приклад знакової системи.

Методи психолінгвістичних досліджень. Загальна характерис-
тика експериментальних психолінгвістичних досліджень. Прямі 
експериментальні методики: методики семантичного шкалування; 
методика семантичної взаємодії; методика доповнення; методика за-
вершення речень; асоціативні методики. Непрямі експериментальні 
методики: методика непрямого дослідження семантики; методика 
компонентного аналізу; метод класифікації; 21 лінгвістичний екс-
перимент; формувальний експеримент. Особливості застосування 
дискурс-аналізу у психолінгвістиці – формування методу – типізація 
дискурсів.
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Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Ус
ьо

го
 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 мовлен-
нєву діяльність 16 2 2 2 10

Тема 2. Становлення психолінгвістики як науки 14 2 2 10
Разом 30 4 2 4 20

Кредит 2. Прикладні аспекти психолінгвістики
Тема 1. Теоретичні моделі продукування мов-Теоретичні моделі продукування мов-
лення та сприймання мовлення 16 2 2 2 10

Тема 2. Онтогенез мовлення 14 2 2 10
Разом 30 2 4 4 20

Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці
Тема 1. Проблемні аспекти оволодіння мовлен-Проблемні аспекти оволодіння мовлен-
ням та мовленнєві розлади 14 2 2 10

Тема 2. Методи психолінгвістичних 
досліджень 16 2 2 2 10

Разом 30 4 4 2 20
Всього 90 10 10 10 60
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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

2

3. Онтогенез мовлення 2
Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці

4. Проблемні аспекти оволодіння мовленням та 
мовленнєві розлади

2

5. Методи психолінгвістичних досліджень 2
Разом 10

Теми лабораторних занять
№
з/п Назва теми Кількість

годин
Кредит 1. Психолінгвістика як наука.  

Основні теоретичні проблеми дисципліни
1. Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність 2
2. Становлення психолінгвістики як науки 2

Кредит 2. Прикладні аспекти психолінгвістики

3. Теоретичні моделі продукування мовлення та 
сприймання мовлення 2

4. Онтогенез мовлення 2
Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці

5. Методи психолінгвістичних досліджень 2
Разом: 10
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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
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Індивідуальні завдання
№
з/п Назва теми

Періодизація мовленнєвого розвитку дітей. Характеристика фор-
мування основних компонентів мовленнєвої системи в онтогенезі. 
1. А. Маркова про психологічну періодизацію мовленнєвого роз-
витку дитини. 
2. Р. Левіна про основні етапи розвитку мовної свідомості дитини. 
3. М. Лісіна про розвиток форм спілкування: ситуативно-особис- 
тісна, ситуативно-ділова, позаситуативно-пізнавальна, позаситуа- 
тивно-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 підручни-

ком та додатковими джерелами, порівняльний аналіз; використання 
відеоматеріалів, інтерактивні імітаційні методи (рольові ігри, ситуа-
тивні завдання); 

11. Методи контролю
Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні мо-

дульні роботи.
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12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та 

самостійна робота
Контрольна 

робота Іспит Накопичувальні бали/
Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
30×2 300

40 40 40 40 40 40

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

За шкалою 
ECTS За шкалою університету

Оцінка 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)
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1. Психолінгвістика — це наука, яка вивчає…
а) психічні хвороби, їх виникнення, прояви та закономірності 

перебігу психічних захворювань, а також питання їх профілактики, 
лікування та організації допомоги психічно хворим;

б) взаємозв’язки мови і мислення, вплив мови на психічний роз-
виток людини, психологічну зумовленість мовних явищ;

в) психофізіологічні особливості людей з аномальним розвитком, 
закономірності їхнього виховання і навчання, а також їхні адаптації 
і реабілітації в соціумі.

2. Назвіть основоположника вітчизняної школи психолінгвістики:
а) Л. Виготський;
б) О. Лурія;
в) А. Леонтьєв.

3. Дайте визначення терміну «мовленнєва діяльність»:
а) сукупність психофізіологічних дій організму людини, які спря-

мовуються на сприймання і розуміння мовлення;
б) психічний процес відображення об'єктивної реальності, який є 

вищим ступенем людською пізнання;
в) спрямованість психічної діяльності людини та її зосередже-

ність у певний момент на об'єкти або явища, які мають для людини 
певне значення при одночасному абстрагуванні від інших.

4. «Породження мовлення» — це:
а) конструктивне, хоча не обов'язково творче вживання минулого 

чуттєвого досвіду, оживленого як образи в даному досвіді на ідей-
ному рівні, яке у своїй сукупності не є відтворенням минулого пере-
життя, але новим формуванням матеріалу, що походить з минулого 
досвіду;

ЗаСОБи ДІагнОСТиКи наВЧальниХ 
ДОСягнень СТуДенТІВ
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б) складне утворення, в якому беруть участь різні психофізіоло-
гічні функції та різні сторони свідомості;

в) мисленнєво-мовленнєва діяльність людини, а тому має всі риси 
та складові діяльності: інтенцію, задум, реалізацію, мету, зворотний 
зв'язок тощо.

5. Хто з науковців був одним із засновників сучасної трансформа-
ційної лінгвістики?

а) І. Зимня;
б) Н. Хомський;
в) Л. Леонтьєв.

6. Скільки етапів розвитку мовної свідомості дитини визначила 
Р. Левіна?

а) 3;
б) 4;
в) 5.

7. Перші три етапи «розвитку мовної особистості» проходить ди-
тина:

а) у ранньому дитинстві;
б) дошкільному віці;
в) підлітковому віці.

8. Назвіть головну мету продукування мовлення:
а) пояснити щось адресату (використання мовних засобів);
б) підвищення компетентності в спілкуванні;
в)  зміна комплексу особистісних якостей людини.

9. Скільки стадій виділяють у продуванні мовлення?
а) дві;
б) три;
в) пять.

10. Планування і власне генерація тексту — це:
а) етапи засвоєння граматики;
б) стадії продукування мовлення;
в) етапи розвитку психіки.
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10. Дайте визначення поняття «мова»:
а) це психічний процес відображення об'єктивної реальності, 

який є вищим ступенем людською пізнання;
б) це процес використання людиною мови для спілкування.
в) система звукових і графічних знаків, що виникла на певному 

рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення.

11. Сприйняття мовлення — це:
а) система процесів переробки інформації, яка спрямована на ро-

зуміння певного повідомлення при усному спілкуванні або при чи-
танні;

б) процес оформлення думки відбувається без її вираження — 
усного чи письмового; 

в) це аудіальне чи візуальне мовне спілкування між людьми.

12. Лінгвістика — це:
а) це наука, що вивчає мову в усій складності її прояву;
б)  наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та 

поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах;
в) наука про порушення мовлення, методи їх попередження, ви-

явлення й усунення засобами спеціального навчання й виховання. 

13. Скільки форм спілкування визначено у дослідженнях М. Лі-
сіної?

а) дві;
б) чотири;
в) шість.

14. Яка форма спілкування (за М. Лісіною) є найпершою?
а) позаситуативно-пізнавальна;
б) ситуативно-особистісна;
в) ситуативно-ділова.

15. Що є характерним для ситуативно-ділової форми спілкування?
а) забезпечую теоретичне і практичне пізнання дитиною світу со-

ціальних явищ;
б) забезпечення виживання і задоволення первинних потреб ди-

тини;
в) забезпечення спільної з дорослим предметної діяльності.
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16. Що є характерним для позаситуативно-пізнавальної форми 
спілкування?

а) забезпечення виживання і задоволення первинних потреб ди-
тини;

б) забезпечення спільної з дорослим та самостійної діяльності 
дитини з ознайомлення із світом фізичних суб’єктів;

в) забезпечення теоретичного і практичного пізнання дитиною 
світу соціальних явищ.

17. Назвіть основні засоби спілкування під час ситуативно-
особистісної форми (за М. Лісіною):

а) предметно-дієві операції;
б) мовленнєві операції;
в) експресивно-мімічні операції.

18. З якому віку розпочинається ситуативно-особистісна форма 
спілкування?

а) з 2 міс.;
б) з 6 міс.;
в) 3-4 р.

19. Який термін вживають поруч з терміном «породження мов-
лення»?

а) візуалізація;
б) вербалізація;
в) комунікація.

20. Хто з вітчизняних психолінгвістів автор ідеї «психолінгвіс-
тика рефлексії над мовленням і аналіз різних рівнів усвідомленості 
мовлення в їхніх взаєминах»?

а) Л. Виготський;
б) О. Леонтьєв;
в) О. Лурія.

21. Вкажіть, що є перехідним етапом між зовнішнім та внутріш-
нім мовленням:

а) егоцентричне мовлення;
б) усне мовлення;
в) між внутрішнім і зовнішнім мовленням немає перехідного етапу. 
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22. Перша ланка породження мовлення (за Л. Виготським):
а) думка;
б) мотивація;
в) внутрішнє слово.

23. Чи правильним є твердження, що «мотив визначає зміст ви-
словлювання»?

а) так;
б) ні;
в) в залежності від ситуації.

24. Назвіть принципи, які беруть участь у розгортанні мовленнє-
вого висловлювання:

а) синтагматичний і парадигматичний;
б) онтогенетичний і принцип обліку етіології та механізмів;
в) принцип системності та комплексності.

25. Назвіть характерні особливості синтагматичного принципу 
розгортання мовленнєвого висловлювання:

а) несуть інформацію про логічні відносини між речами;
б) висловлюють комунікацію подій, повідомляють про зовнішній 

факт;
в) є результатом оволодіння складними ієрархічно побудованими 

кодами мовлення.

26. … становить основу плавного висловлювання:
а) синтагматична організація мовлення;
б) парадигматична організація мовлення;
в) обидві відповіді вірні. 

27. На думку якого вченого «внутрішнє мовлення є механізмом, 
що перетворює внутрішні суб'єктні смисли в систему зовнішніх роз-
горнутих мовних значень»?

а) Н. Жинкіна;
б) Л. Виготського;
в) О. Лурії.
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28. Який із принципів передбачає «включення елементів мови 
в ієрархічну систему протиставлень: на фонетичному рівні проти-
ставлення м'яких – твердих, дзвінких – глухих, голосних – приголо-
сних звуків і т.д.»?

а) синтагматичний;
б) парадигматичний;
в) онтогенетичний.

29. Вкажіть правильний перелік етапів мовленнєвого розвитку 
дитини:

а) гуління-лепет-модульований лепет;
б) модульований лепет-лепет-гуління;
в) модульований лепет-гуління, лепет.

30. У який період дитина розрізняє голоси дорослих?
а) 2-3 місяці;
б) 3-4 місяці;
в) 5-6 місяців.

31. Назвіть кількість етапів характерних для розвитку мовлення:
а) чотири;
б) три;
в) два.

32. Яким є перший етап розвитку мовлення?
а) етап звичного оволодіння мовленням;
б) домовленнєвий;
в) період оволодіння граматичною структурою мови.

33. За ствердженнями Г. Розенгарт-Пупко «раннє дитинство щодо 
розвитку мовлення дітей поділяється на … періоди»:

а) 2;
б) 3;
в) 4.

34. Патопсихолінгвістика вивчає:
а) зміни психічної діяльності при патологічних станах головного 

мозку, які пов'язані з психічними або соматичними захворюваннями;
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б) патологічні відхилення у формуванні та протікання мовленнє-
вих процесів;

в) вивчає причини виникнення, механізми розвитку і клініку за-
хворювань.

35. Дайте визначення поняття «алалія»:
а) невнормована вимова звуків, яка виникає за відсутності про-

блем з боку центральної нервової системи та психічного розвитку. 
б) відсутність або недорозвиток мовлення, спричинений органіч-

ним ураженням мовленнєвих зон кори головного мозку внутрішньо-
утробно чи в ранньому віці;

в) порушення тембру голосу та звуковимови, обумовлене анатомо-
фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату.

36. Дисфонія — це:
а) розлади фонації через патологічні зміни голосового апарату;
б) відсутність фонації через патологічні зміни голосового апарату;
в) зміна тембру голосу нормальній звуковимові.

37. Ринолалія — це:
а) порушення вимовної сторони мовлення, зумовлене недостат-

ністю мовленнєвого апарату;
б) порушення тембру голосу і звуковимови, обумовлене анатомо-

фізіологічними особливостями мовленнєвого апарату;
в) відсутність або розлад фонації внаслідок патологічних змін го-

лосового апарату.

38. Порушення усного мовлення, що виражається в його патоло-
гічно прискореному темпі:

а) заїкання;
б) брадилалія;
в) тахілалія.

39. Порушення вимовної сторони мовлення, яке виникає внаслі-
док органічного ураження центральної нервової системи:

а) дизартрія;
б) ринолалія;
в) брадилалія.
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40. Дислалія — це:
а) порушення тембру голосу і звуковимови, обумовлене анатомо-

фізіологічними особливостями мовленнєвого апарату;
б) порушення звуковимови у дітей із збереженим слухом і іннер-

вацією мовленнєвого апарату;
в) відсутність фонації через патологічні зміни голосового апарату.

41. Брадилалія — це:
а) патологічний повільний темп мовлення;
б) порушення усного мовлення, що виражається в його патоло-

гічно прискореному темпі
в) порушення звуковимови у дітей із збереженим слухом і іннер-

вацією мовленнєвого апарату.

42. Психопатія — це:
а) наука про структурні, біохімічні та функціональні зміни в клі-

тинах, тканинах та органах, спричинені хворобою;
б) це межа між нормою та патологією, дисгармонія особистості 

при якій порушується адаптація до соціального середовища.
в) те, що виникає природним способом і не викликає порушень 

здоров'я.

43. Вкажіть особливості мовлення в стані емоційного напруження:
а) коли людина хвилюється — вона говорить значно голосніше 

або значно тихіше ніж зазвичай, прискорюється або навпаки спо-
вільнюється темп мовлення;

б) відбувається значна кількість збільшення пауз (до 50 %);
в) змінюється граматична будова мовлення, збільшується кіль-

кість іменників та дієслів, в порівнянні з прикметниками та прислів-
никами;

г) всі відповіді правильні.

44. Назвіть особливості мовлення при при паранояльній психо-
патії:

а) мовлення досить часто може бути брехливе, відзначатися пе-
реказами чужої мови, з фіксацією на словах, що позначають емоції, 
рухи, кольори;
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б) людина віддає перевагу писати прописними літерами, частіше 
використовує пасивні звороти, часто говорить про себе, для синтак-
сису характерне деяке порушення зв’язності;

в) абстрактне, псевдонаукове, неорієнтоване на співбесідника.

45. При якому із видів психопатій мовлення супроводжується 
жестами, мімікою, гучним, часто недоречним сміхом?

а) при істероїдній психопатії;
б) при паранояльній психопатії;
в) при шизофренії.

46. Визначте, які аспекти співвідношення мови – мовлення – мов-
леннєвої діяльності виділяє А. Леонтьєв:

а) мовленнєва здатність;
б) мовленнєвий процес;
в) мовленнєвий стандарт.

47. Якою наукою є психолінгвістика?
а) біологічною наукою;
б) синтетичною наукою;
в) філософською наукою.

48. Об’єктом дослідження психолінгвістики виступає:
а) людина, як суб’єкт мовленнєвої діяльності;
б) сукупність різних носіїв психічних явищ, основними з яких є 

поведінка;
в) мовленнєві порушення.

49. Афонія — це:
а) нездатність голосно говорити;
б) нездатність тихо говорити;
в) немає правильної відповіді.

50. Предмет психолінгвістики — це:
а) психічні процеси;
б) мовленнєва діяльність, як специфічний вид діяльності;
в) розкриття співвідношення природних і соціальних факторів.
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1. Белянин В. П. Психолонгвистика: Учебник / В. П. Белянин. — 
М. : Изд-во Флинта: Моск. псих-соц. ин-т, 2003. — 233 с. 

2. Залевская А. А. Введение в психолингвистку. — М. : Педагоги-
ка, 1999. — 720 с. 

3. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. — 
М. : Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 2001. — 432 с. 

4. Калмикова Л. О. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. 
посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. О. Калмикова, Г. В. Калми-
ков, І. М. Лапшина, Н. В. Харченко. — (Вища освіта). Переяслав-
Хмельницький : Переяслав-Хмельницький пед. ін- т, 2008. — 325с. 

5. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. / С. І. Ку-
ранова. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 208 с. 

6. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики: учеб. для студентов 
вузов по специальности «Психология» / А. А. Леонтьев. — 2-е изд., 
испр. — (Психология для студента). М. : Смысл: Academia, 1999. — 
287 с. 

7. Слобин Д. И. Психолингвистика. / Д. Слобин, Дж. Грин. // Пер. 
с англ. Е.И.Негневицкой. — М. : Прогресс, 1976. — 

8. Фрумкина Р. М. Психолингвистика: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. — М. : УЦ «Академия», 2001. — 320 с. 

9. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / 
Ф. С. Бацевич. — 2-ге вид., доп. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 376 с. 

наВЧальнІ-наОЧнІ ПОСІБниКи, 
ТеХнІЧнІ ЗаСОБи наВЧання 
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Кредит 1. Психолінгвістика як наука.  
Основні теоретичні проблеми дисципліни

Тема 1. Психолінгвістика як наука  
про мовленнєву діяльність 

Мета: Сформувати у студентів уявлення про психолінгвістику як 
науку про мовленнєву діяльність, охарактеризувати місце психолінг-
вістики у системі психологічних наук. 

Професійна спрямованість: уміння визначати об’єкт та предмет 
досліджуваної теми, встановлювати міждисциплінарні зв’язки. 

План
Об’єкт і предмет психолінгвістики. 
Визначення психолінгвістики. 
Причини появи психолінгвістики. 
Міждисциплінарність психолінгвістики. 
Мова — мовлення — мовленнєва діяльність. 
Основні поняття: Психолінгвістика, мова, мовлення, мовленнє-

ва діяльність
Література:

Помилуйко В. Діагностика розвитку соціально-комунікативної 
компетентності дорослих. Психолінгвістика. Психолингвистика. 
Psycholinguistics. 2017. Вип. 22 (1), С. 175–186.

Ковальова О. А. Модель соціально-комунікативної компетент-
ності. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 11 (30). 
С. 27–33

Лук’янчук Н. В. Психолого-педагогічна модель формування 
соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів. Осві-
та та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 4 (47). С. 24–28.

КОнСПеКТ леКцІй З ДиСциПлІни
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Гутник В. М. Психолінгвістичні особливості формування фоне-
тичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови / Валентина 
Миколаївна Гутник // Вісник КНЛУ. — Вип. 16. — 2009. — С. 60-68.

Варзацька Л. Проектна діяльність у системі компетентнісної мов-
ної освіти / Л. Варзацька // Дивослово. — 2012. — № 9. — С. 7–9. 2. 

Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична про-
блема / Т. Донченко // Дивослово. — 2006. — № 5. — С. 2–5. 3.

Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непро-
фесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. — Донецьк : 
ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. — 480 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / 
Ф. С. Бацевич. — 2-ге вид., доп. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 376 с.

Калмикова Л.О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, пси-
холінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л.О. Калмикова // 
Проблеми освіти. — № 74. — Ч. 1. — 2013. — С. 11-17.

Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього ді-
алогізму особистості / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць-
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2013. — Вип. 14. — С. 185–198.

Калмикова Л.О. Теорія формування у дітей дошкільного віку мов-
леннєвої діяльності / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць-
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2012. — Вип. 11. — С. 37–46.

Калмикова Л.О. Діяльнісна психолінгвістика Л.С. Виготсько-
го / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельницький: ПП 
“СКД”, 2012. — Вип. 9. — С. 62–69.

Тема 2. Становлення психолінгвістики як науки
Мета: сформувати у студентів розуміння основних психологіч-

них та лінгвістичних проблем, які вплинули на становлення психо-
лінгвістики як науки. 

Професійна спрямованість: уміння виокремлювати основні істо-
ричні віхи становлення психолінгвістики як науки. 



33

План
1. Особливості взаємодії психології та лінгвістики (поч. ХІХ — 

сер. ХХ ст.) 
2. Наукові пошуки психолінгвістичних шкіл: американський на-

прям у психолінгвістиці; європейський напрям у психолінгвістиці; 
радянський напрям у психолінгвістиці.

3. Особливості сучасної психолінгвістики.
Основні поняття Психолінгвістика, лінгвістика, мовлення, мова, 

наукова школа, мовний знак, мовна здатність, мовна активність, текст.
Література:

Помилуйко В. Діагностика розвитку соціально-комунікативної 
компетентності дорослих. Психолінгвістика. Психолингвистика. 
Psycholinguistics. 2017. Вип. 22 (1), С. 175–186.

Ковальова О. А. Модель соціально-комунікативної компетент-
ності. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 11 (30). 
С. 27–33.

Лук’янчук Н. В. Психолого-педагогічна модель формування со-
ціально- комунікативної компетентності обдарованих учнів. Освіта 
та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 4 (47). С. 24–28.

Гутник В. М. Психолінгвістичні особливості формування фоне-
тичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови / Валентина 
Миколаївна Гутник // Вісник КНЛУ. — Вип. 16. — 2009. — С. 60-68.

Варзацька Л. Проектна діяльність у системі компетентнісної мов-
ної освіти / Л. Варзацька // Дивослово. — 2012. — № 9. — С. 7–9. 

Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична про-
блема / Т. Донченко // Дивослово. — 2006. — № 5. — С. 2–5. 3.

Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непро-
фесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. — Донецьк : 
ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. — 480 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / 
Ф. С. Бацевич. — 2-ге вид., доп. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 376 с.

Калмикова Л.О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, пси-
холінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л.О. Калмикова // 
Проблеми освіти. — № 74. — Ч. 1. — 2013. — С. 11-17.

Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього ді-
алогізму особистості / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
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праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць-
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2013. — Вип. 14. — С. 185–198.

Калмикова Л.О. Теорія формування у дітей дошкільного віку мов-
леннєвої діяльності / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць-
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2012. — Вип. 11. — С. 37–46.

Калмикова Л.О. Діяльнісна психолінгвістика Л.С. Виготсько-
го / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельницький: ПП 
“СКД”, 2012. — Вип. 9. — С. 62–69.

Кредит 2. Прикладні аспекти психолінгвістики
Тема 3. Розвиток мовлення в онтогенезі

Мета: формувати у студентів уявлення про особливості розвитку 
мовлення в онтогенезі, періоди мовного становлення особистості. 

Професійна спрямованість: уміння здійснювати порівняльний 
аналіз мовленнєвого розвитку дитини у різні вікові періоди.

План
1. Дитяче мовлення як предмет дослідження і самоцінний об’єкт.
2. Теорія вроджених знань.
3. Розвиток мовлення дитини до 3-х років: домовленнєвий етап;  

етап первинного освоєння мови; етап засвоєння граматики. 
4. Двослівні висловлювання (проторечення) у ранньому дитячо-

му мовленні.
5. Евристичний принцип у засвоєнні мови дитиною. 
6. Подальший розвиток дитячого мовлення. 
Основні поняття Особистість, мовлення, егоцентричне мовлен-

ня, ситуативність.
Література:

Помилуйко В. Діагностика розвитку соціально-комунікативної 
компетентності дорослих. Психолінгвістика. Психолингвистика. 
Psycholinguistics. 2017. Вип. 22 (1), С. 175–186.
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Ковальова О. А. Модель соціально-комунікативної компетент-
ності. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 11 (30). 
С. 27–33

Лук’янчук Н. В. Психолого-педагогічна модель формування со-
ціально- комунікативної компетентності обдарованих учнів. Освіта 
та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 4 (47). С. 24–28.

Гутник В. М. Психолінгвістичні особливості формування фоне-
тичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови / Валентина 
Миколаївна Гутник // Вісник КНЛУ. — Вип. 16. — 2009. — С. 60-68.

Варзацька Л. Проектна діяльність у системі компетентнісної мов-
ної освіти / Л. Варзацька // Дивослово. — 2012. — № 9. — С. 7–9. 2. 

Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична про-
блема / Т. Донченко // Дивослово. — 2006. — № 5. — С. 2–5. 3.

Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непро-
фесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. — Донецьк : 
ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. — 480 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / 
Ф. С. Бацевич. — 2-ге вид., доп. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 376 с.

Калмикова Л.О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, пси-
холінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л.О. Калмикова // 
Проблеми освіти. — № 74. — Ч. 1. — 2013. — С. 11-17.

Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього ді-
алогізму особистості / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць-
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2013. — Вип. 14. — С. 185–198.

Калмикова Л.О. Теорія формування у дітей дошкільного віку мов-
леннєвої діяльності / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць-
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2012. — Вип. 11. — С. 37–46.

Калмикова Л.О. Діяльнісна психолінгвістика Л.С. Виготсько-
го / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельницький: ПП 
“СКД”, 2012. — Вип. 9. — С. 62–69.
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Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці
Тема 3. Проблемні аспекти оволодіння  

мовленням та мовленнєві розлади
Мета: формувати у студентів уявлення про норму і патологію 

в мовленні. 
Професійна спрямованість: уміння спостерігати у психіці люди-

ни системні і спорадичні відхилення від норми, що проявляються 
в мовленні. 

План
1. Загальні особливості патопсихолінгвістики. 
2. Закономірності нормального психічного розвитку і патології.
3. Основні форми і види мовленнєвих порушень. Основні понят-

тя Метод, методика, методологія, дискурс, дискурс-аналіз. 
4. Психологічна допомога при мовленнєвих порушеннях. 
Основні поняття Мовлення, патопсихолінгвістика, норма, пато-

логія, алалія, дисфонія, ринолалія, брадилалія, тахілалія, дизартрія, 
дислалія.

Література:
Помилуйко В. Діагностика розвитку соціально-комунікативної 

компетентності дорослих. Психолінгвістика. Психолингвистика. 
Psycholinguistics. 2017. Вип. 22 (1), С. 175–186.

Ковальова О. А. Модель соціально-комунікативної компетент-
ності. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 11 (30). 
С. 27–33.

Лук’янчук Н. В. Психолого-педагогічна модель формування со-
ціально- комунікативної компетентності обдарованих учнів. Освіта 
та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 4 (47). С. 24–28.

Гутник В. М. Психолінгвістичні особливості формування фоне-
тичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови / Валентина 
Миколаївна Гутник // Вісник КНЛУ. — Вип. 16. — 2009. — С. 60-68.

Варзацька Л. Проектна діяльність у системі компетентнісної мов-
ної освіти / Л. Варзацька // Дивослово. — 2012. — № 9. — С. 7–9.  

Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична про-
блема / Т. Донченко // Дивослово. — 2006. — № 5. — С. 2–5. 3.
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Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непро-
фесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. — Донецьк : 
ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. — 480 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / 
Ф. С. Бацевич. — 2-ге вид., доп. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 376 с.

Калмикова Л.О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, пси-
холінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л.О. Калмикова // 
Проблеми освіти. — № 74. — Ч. 1. — 2013. — С. 11-17.

Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього ді-
алогізму особистості / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць- 
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2013. — Вип. 14. — С. 185–198.

Калмикова Л.О. Теорія формування у дітей дошкільного віку мов-
леннєвої діяльності / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць- 
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2012. — Вип. 11. — С. 37–46.

Калмикова Л.О. Діяльнісна психолінгвістика Л.С. Виготсько-
го / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельницький: ПП 
“СКД”, 2012. — Вип. 9. — С. 62–69.

Тема 5. Методи психолінгвістичних досліджень.
Мета: формувати у студентів уявлення про систему методів пси-

холінгвістичних досліджень. 
Професійна спрямованість: уміння підбирати методи та методи-

ки відповідно до типу дослідження.
План

1. Загальна характеристика експериментальних психолінгвістич-
них досліджень.

2. Прямі експериментальні методики: методики семантичного 
шкалування; методика семантичної взаємодії; методика доповнення; 
методика завершення речень; асоціативні методики.
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3. Непрямі експериментальні методики: методика непрямого до-
слідження семантики; методика компонентного аналізу; метод кла-
сифікації; лінгвістичний експеримент; формувальний експеримент.

4. Особливості застосування дискурс-аналізу у психолінгвісти-
ці — формування методу — типізація дискурсів.

Основні поняття: Метод, методика, методологія, дискурс, 
дискурс-аналіз.

Література: 
Помилуйко В. Діагностика розвитку соціально-комунікативної 
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Варзацька Л. Проектна діяльність у системі компетентнісної мов-
ної освіти / Л. Варзацька // Дивослово. — 2012. — № 9. — С. 7–9.  

Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична про-
блема / Т. Донченко // Дивослово. — 2006. — № 5. — С. 2–5. 3.

Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непро-
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Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / 
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Калмикова Л.О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, пси-
холінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л.О. Калмикова // 
Проблеми освіти. — № 74. — Ч. 1. — 2013. — С. 11-17.

Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього 
діалогізму особистості / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. 
наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
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ний університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмель- 
ницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. — Вип. 14. — С. 185–198.

Калмикова Л.О. Теорія формування у дітей дошкільного віку мов-
леннєвої діяльності / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. 
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельниць- 
кий: ФОП Лукашевич О.М., 2012. — Вип. 11. — С. 37–46.

Калмикова Л.О. Діяльнісна психолінгвістика Л.С. Виготсько-
го / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди»]. — Переяслав-Хмельницький: ПП 
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Комплекс контрольних робіт (ККР)  
для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань 

для змістовно-модульних контрольних робіт

Контрольна робота
Термін «психолінгвістика» вперше вжив Н. Пронка в статті «Мова 

і психолінгвістика», опублікованій в США в __________ році.
А) 1946
Б) 1930
В) 1970
Г) 1968

2. Назвіть засновника психолінгвістики.
А) Ч.Осгуда
Б) Н. Хомський
В) Т.Слама-Козаку
Г) А.А. Леонтьєв

3. Визначте, яким чином формулює предмет психолінгвістики 
А. А. Леонтьєв. Предмет лінгвістики — це:

А) мовна діяльність як ціле і заканомірності її комплексного мо-
делювання

Б) інтенції мовців
В) прагматичні вживання мови
Г) проблеми сприйняття і породження речень

4. Назвати прізвище лінгвіста — засновника нейролінгвістики.

5. Визначте, які аспекти співвідношення мови — мовлення — 
мовленнєвої діяльності виділяє А.А. Леонтьєв (декілька варіантів 
відповіді).

КОМПлеКС  
КОнТРОльниХ РОБІТ
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А) мовна здатність
Б) мовний процес
В) мовної стандарт
Г) мовна система
Д) мовний матеріал

6. З позиції А.А. Леонтьєва психолінгвістична теорія повинна 
бути не алгоритмічною, а евристичною, тобто мати .... Яка характе-
ристика зайва?

А) опора на принцип «аналізу за елементами
Б) вибір стратегії мовної поведінки
В) гнучкість, тобто допуск різних шляхів оперування з вислов-

люванням на окремих етапах породження (сприйняття мови) 
Г) співвідношення з експериментальними результатами, отрима-

ними раніше на матеріалі різних психолінгвістичних моделей

7. Про що свідчить поданий нижче діалог дорослого з маленькою 
дівчинкою?

– Як тебе звати, дівчинко?
– Малина.
– Малина?
– Ні, Малина.
– Ну, я і кажу — Малина!
– Малина! Малина!
– Може бути, тебе звуть Марина?
– Так, Малина!
А) про те, що семантичний розвиток випереджає фонетичний
Б) про егоцентризм дитячого мовлення
В) про тенденції до словотворчості дитини
Г) про те, що дитина не може розрізнити фонеми

8. Яка функція відсутня в мові тварин?
_______________________________________________________

9. Доповнити визначення (одне слово).
Теорія засвоєння мови — це _________________ мови.
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10. В рамках якої теорії породження мови одним з основополож-
них є наступна теза: Мова — це не набір одиниць мови і їх класів, 
а механізм, що створює правильні фрази.

А) теорія трансформаційно-генеративної граматики Н. Хомського;
Б) теорія рівнів мови Ч. Озгуда
В) модель виробництва мови «ТОТЕ» Дж. Міллера
Г) модель безпосередньо складових Дж. Міллера і Н. Хомського
Д) стохастична модель породження мови

11. У сучасній психолінгвістиці використовуються наступні ме-
тоди експериментального дослідження

А) метод семантичного диференціала, метод семантичного інте-
грала, метод Интент-аналізу

Б) асоціативний експеримент
В) анкетування, інтерв'ювання, соціологічні експерименти і об-

робка їх результатів за допомогою апарату математичної статистики
Г) трансформаційний метод, дистрибутивний метод, метод без-

посередніх складових

12. Дискурс — це:
а) фрагмент дійсності, про який ідеться в комунікації; 
б) умови спілкування і його учасники; 
в) невербалізована мовленнєва та мисленнєва діяльність, що 

включає лінгвістичні та нелінгвістичні компоненти

13. Пізнавальна функція спілкування — це: 
а) пробудження в партнера з мовлення певних почуттів; 
б) адекватне розуміння повідомлень;
в) усвідомлення своєї ролі, свого соціального статусу в спілку-

ванні.

14. Основними ознаками тексту є:
А) змістова, структурна єдність 
Б) віднесеність до певного стилю, комунікативна спрямованість 
В) комунікативна спрямованість, віднесеність до певного стилю, 

змістова єдність
Г) змістова, структурна єдність; комунікативна спрямованість, 

віднесеність до певного стилю
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15. Укажіть неправильне твердження
А) Речення в тексті стоять у певній послідовності, яка забезпечує 

логіку викладу думки
Б) Одними з основних ознак будь-якого тексту є його цілісність 

і послідовність
В) Слова, що мають істотне смислове навантаження, називають 

ключовими словами
Г) Мікротема — це підтекст, який досвідчений читач має «поба-

чити» між рядками тексту

16. Написати есе на тему: «Теоретичні моделі продукування мов-
лення та сприймання мовлення»

Контрольні питання
Психолінгвістика як наука. Основні теоретичні проблеми дисци-

пліни.
Прикладні аспекти психолінгвістики
Теоретичні моделі продукування мовлення та сприймання мовлення. 
Теорії походження мовлення. 
Продукування мовлення як процес. 
Моделі породження мовлення: стохастична модель; модель без-

посередніх 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. Двослів-
ні висловлювання (проторечення) у ранньому дитячому мовленні. 

Евристичний принцип у засвоєнні мови дитиною. 
Подальший розвиток дитячого мовлення.
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 
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Кредит 1. Психолінгвістика як наука.  

Основні теоретичні проблеми дисципліни
Практичне заняття 1

Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність
Мета: Сформувати у студентів уявлення про психолінгвістику як 

науку про мовленнєву діяльність, охарактеризувати місце психолінг-
вістики у системі психологічних наук. 

Професійна спрямованість: уміння визначати об’єкт та предмет 
досліджуваної теми, встановлювати міждисциплінарні зв’язки.

План
1. Об’єкт і предмет психолінгвістики. 
2. Визначення психолінгвістики.
3. Причини появи психолінгвістики. 
4. Міждисциплінарність психолінгвістики.
5. Мова — мовлення — мовленнєва діяльність. 

Література:
1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-

йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
2. Ахутина Т.В. Теория речевого общения в трудах М. Бахтина 

и Л.С. Выготского (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
3. Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкуван-

ня. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних 
науках / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / 
За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. — Львів: Літопис, 
2001. — С. 406-424. 

ІнСТРуКТиВнО-МеТОДиЧнІ 
МаТеРІали ДО СеМІнаРСьКиХ, 
ПРаКТиЧниХ І лаБОРаТОРниХ  

ЗаняТь
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4. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

5. Выготский Л.С. Мышление и речь /Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — Основні поняття Психолінгвістика, мова, мовлення, 
мовленнєва діяльність 12 352 с.

6. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997.

Кредит 2. Прикладні аспекти психолінгвістики
Практичне заняття 2

Теоретичні моделі продукування мовлення та сприймання мов-
лення.

Мета: формувати у студентів розуміння процесу мовлення, вмін-
ня користуватися моделями породження мовлення. 

Професійна спрямованість: уміння застосовувати моделі породжен-
ня мовлення вищих порядків у психолінгвістичних дослідженнях.

План
1. Теорії походження мовлення. 
2. Продукування мовлення як процес.
3. Моделі породження мовлення: стохастична модель; модель 

безпосередніх складових; трансформаційно-генеративна граматика 
Н. Хомського; модель Л.С. Виготського; модель О.Р. Лурії. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Підготувати повідомлення про історію досліджень, присвяче-

них походженню мовлення (за бажанням студента). 
2. Опрацювати статтю: Потебня О. Думка й мова / Антологія сві-

тової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. 
2-е вид., доповнене. — Львів: Літопис, 2001. — С. 34-52 (законспек-
тувати обов’язково).

Література:
1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-

йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
2. Ахутина Т.В. Теория речевого общения в трудах М. Бахтина 

и Л.С. Выготского (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
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3. Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкуван-
ня. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних 
науках / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / 
За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. — Львів: Літопис, 
2001. — С. 406-424. 

4. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

5. Выготский Л.С. Мышление и речь /Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — Основні поняття Психолінгвістика, мова, мовлення, 
мовленнєва діяльність 12 352 с.

6. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997.

 
Практичне заняття 3

Онтогенез мовлення.
Мета: формувати у студентів уявлення про особливості розвитку 

мовлення в онтогенезі, періоди мовного становлення особистості. 
Професійна спрямованість: уміння здійснювати порівняльний 

аналіз мовленнєвого розвитку дитини у різні вікові періоди. 
План

1. Дитяче мовлення як предмет дослідження і самоцінний об’єкт. 
2. Теорія вроджених знань. 
3. Розвиток мовлення дитини до 3-х років: домовленнєвий етап; 

етап первинного освоєння мови; етап засвоєння граматики.
4. Двослівні висловлювання (проторечення) у ранньому дитячо-

му мовленні.
5. Евристичний принцип у засвоєнні мови дитиною. 
6. Подальший розвиток дитячого мовлення. 

Література:
1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-

йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
2. Ахутина Т.В. Теория речевого общения в трудах М. Бахтина 

и Л.С. Выготского (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
3. Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкуван-

ня. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних 
науках / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / 
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За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. — Львів: Літопис, 
2001. — С. 406-424. 

4. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

5. Выготский Л.С. Мышление и речь /Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — Основні поняття Психолінгвістика, мова, мовлення, 
мовленнєва діяльність 12 352 с.

6. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997.

Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці
Практичне заняття 4

Проблемні аспекти оволодіння мовленням та мовленнєві розлади.
Мета: формувати у студентів уявлення про проблемні аспекти 

оволодіння мовленням та мовленнєві розлади. 
Професійна спрямованість: уміння розрізняти різні види мовлен-

нєвих розладів. 
План

1. Мовлення в стані емоційного напруження та в змінених станах 
свідомості. 

2. Порушення мовлення при акцентуаціях та психопатіях. 
3. Порушення мовлення при окремих захворюваннях. 
4. Розмовна жестова мова глухих як приклад знакової системи. 
Завдання для самостійної роботи: 1. Відшукати в мережі Інтерне-

ту відео-матеріали із різними видами мовленнєвих розладів. Навчи-
тися впізнавати і визначати основні риси мовленнєвих відхилень. 

Література:
1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-

йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
2. Ахутина Т.В. Теория речевого общения в трудах М. Бахтина 

и Л.С. Выготского (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
3. Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкуван-

ня. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних 
науках / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / 
За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. — Львів: Літопис, 
2001. — С. 406-424. 
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4. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

5. Выготский Л.С. Мышление и речь /Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — Основні поняття Психолінгвістика, мова, мовлення, 
мовленнєва діяльність 12 352 с.

Практичне заняття 5
Методи психолінгвістичних досліджень.
Мета: формувати у студентів уявлення про систему методів пси-

холінгвістичних досліджень. 
Професійна спрямованість: уміння підбирати методи та методи-

ки відповідно до типу дослідження. 
План

1. Загальна характеристика експериментальних психолінгвістич-
них досліджень.

2. Прямі експериментальні методики: методики семантичного 
шкалування; методика семантичної взаємодії; методика доповнення; 
методика завершення речень; асоціативні методики.

3. Непрямі експериментальні методики: методика непрямого до-
слідження семантики; методика компонентного аналізу; метод класи-
фікації; 21 лінгвістичний експеримент; формувальний експеримент.

4. Особливості застосування дискурс-аналізу у психолінгвісти-
ці — формування методу — типізація дискурсів.

Література:
1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-

йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
2. Ахутина Т. В. Проблема строения индивидуального лексико-

на человека в свете идей Л.С. Выготского /Вестник Московского 
Университета, серия 14, «Психология». 1994, №4, стр. 44-51 (http://
virtualcoglab.cs.msu.su/html/TVA_2.html) 

3. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь /Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — 352 с. 

5. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997. 
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6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 1999. 
7. И. А. Бодуэн де Куртене и Казанская лингвистическая школа / 

Сусов И.П. История языкознания. (http://www.gumer.info) 
8. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М., 1997. 
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. — М., 1979. 
10.Поливанов Е.Д. Историческое языкознание и языковая поли-

тика (http://www.ruthenia.ru). 
11.Потебня А.А. Мысль и язык. — К.: СИНТО, 1993. — 192 с. 
12.Психолингвистика: Учебник для вузов /Под ред. Т.Н. Ушако-

вой. — М.: ПЕРСЭ, 2006. — 416 с.

ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Кредит 1 Психолінгвістика як наука.  

Основні теоретичні проблеми дисципліни
Лабораторне заняття 1

Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність.
Мета: Сформувати у студентів уявлення про психолінгвістику як 

науку про мовленнєву діяльність, охарактеризувати місце психолінг-
вістики у системі психологічних наук. 

Професійна спрямованість: уміння визначати об’єкт та предмет 
досліджуваної теми, встановлювати міждисциплінарні зв’язки. 

План
1. Особливості функціонування психолінгвістики як науки 
2. Особливості взаємодії психології та лінгвістики (поч. ХІХ – 

сер. ХХ ст.) 
3. Міждисциплінарність психолінгвістики. 
4. Особливості сучасної психолінгвістики
5. Мова — мовлення — мовленнєва діяльність. 

Завдання для самостійної роботи 
Підготуйте порівняльну таблицю: «Наукові пошуки психолінг-

вістичних шкіл» (американський, європейський, радянський напря-
ми). Зробіть висновок про вклад цих шкіл у формування сучасної 
психолінгвістики. 
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Література:
1. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Вступ до психолінгвістики (http://

elib.oa.edu.ua). 
2. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. — К.: ВЦ 

«Академія», 2012. — 208 с. 
3. Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкуван-

ня. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних 
науках / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / 
За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. — Львів: Літопис, 
2001. — С. 406-424. 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь /Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — 352 с. 

5. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997.

Лабораторне заняття 2
Становлення психолінгвістики як науки.
Мета: сформувати у студентів розуміння основних психологіч-

них та лінгвістичних проблем, які вплинули на становлення психо-
лінгвістики як науки. 

Професійна спрямованість: уміння виокремлювати основні істо-
ричні віхи становлення психолінгвістики як науки.

План
1. Особливості взаємодії психології та лінгвістики (поч. ХІХ — 

сер. ХХ ст.) 
2. Наукові пошуки психолінгвістичних шкіл: американський на-

прям у психолінгвістиці; європейський напрям у психолінгвістиці; 
радянський напрям у психолінгвістиці;

3. Особливості сучасної психолінгвістики.
Література:

1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-
йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 

2. Ахутина Т. В. Проблема строения индивидуального лексико-
на человека в свете идей Л.С. Выготского / Вестник Московского 
Университета, серия 14, «Психология». 1994, №4, стр. 44-51 (http://
virtualcoglab.cs.msu.su/html/TVA_2.html) 
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3. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь /Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — 352 с. 

5. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997. 

6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 1999. 
7. И.А. Бодуэн де Куртене и Казанская лингвистическая школа/ 

Сусов И.П. История языкознания. (http://www.gumer.info) 
8. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М., 1997. 
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. — М., 1979. 
10. Поливанов Е.Д. Историческое языкознание и языковая поли-

тика (http://www.ruthenia.ru). 
11. Потебня А.А. Мысль и язык. — К.: СИНТО, 1993. — 192 с. 
12. Психолингвистика: Учебник для вузов /Под ред. Т.Н. Ушако-

вой. — М.: ПЕРСЭ, 2006. — 416 с.

Кредит 2. Прикладні аспекти психолінгвістики
Лабораторне заняття 3

Теоретичні моделі продукування мовлення та сприймання мов-
лення.

Мета: формувати у студентів розуміння процесу мовлення, вмін-
ня користуватися моделями сприймання мовлення. 

Професійна спрямованість: уміння застосовувати моделі сприй-
мання мовлення у психолінгвістичних дослідженнях. 

План
1. Сприйняття мовлення як процес. 
2. Теорії сприйняття мовлення. 
4. Розуміння як результат осмислення мовлення. 
5. Основні характеристики процесу сприйняття.
6. Сприйняття та оцінювання тексту. Рівневість процесу сприй-

няття. 
Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати повідомлення про психолінгвістичні проблеми 
сприйняття і оцінювання тексту (за бажанням студента). 
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2. Опрацювати статтю: Потебня О. Думка й мова / Антологія сві-
тової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. 
2-е вид., доповнене. — Львів: Літопис, 2001. — С. 34-52 (за власним 
конспектом вміти усно викладати зміст статті). Основні поняття: 
мовлення, сприйняття, адресат, адресант, апперцепція, антиципація, 
текст, реципієнт, смислова дистанція. 

3. Підготувати зразки текстів: наукового, науково-популярного, 
науково-фантастичного. Прокоментуйте спільне та відмінне в харак-
теристиках цих текстів (зразки текстів мати з собою на практичному 
занятті).

Література:
1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-

йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
2. Ахутина Т. В. Проблема строения индивидуального лексико-

на человека в свете идей Л.С. Выготского /Вестник Московского 
Университета, серия 14, «Психология». 1994, №4, стр. 44-51 (http://
virtualcoglab.cs.msu.su/html/TVA_2.html) 

3. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь /Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — 352 с. 

5. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997. 

6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 1999. 
7. И.А. Бодуэн де Куртене и Казанская лингвистическая школа/ 

Сусов И.П. История языкознания. (http://www.gumer.info) 
8. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М., 1997. 
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. — М., 1979. 
10. Поливанов Е.Д. Историческое языкознание и языковая поли-

тика (http://www.ruthenia.ru). 
11. Потебня А.А. Мысль и язык. — К.: СИНТО, 1993. — 192 с. 
12. Психолингвистика: Учебник для вузов /Под ред. Т.Н. Ушако-

вой. — М.: ПЕРСЭ, 2006. — 416 с.
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Лабораторне заняття 4
Онтогенез мовлення.
Мета: поглиблювати знання студентів про особливості розвитку 

людського мовлення в онтогенезі. 
Професійна спрямованість: вміння визначати сприятливий та 

критичний періоди у засвоєнні дитиною мови. 
План

1. Про природу мови і мовлення та онтогенез мовлення в філоге-
незі людини. 

2. Критичний період для засвоєння мови. 
3. Процес засвоєння мови дитиною: сприймання, слухове роз-

різнення та продукування звуків людського мовлення немовлятами; 
перші слова; розвиток граматики і дитяча словотворчість; основні 
принципи розвитку раннього дитячого мовлення. 

4. Проблема впливу середовища і генетики на мовленнєвий роз-
виток дитини. 

5. Дитяче мовлення як ключ до розуміння пізнавальних процесів 
(Ж. Піаже, Л. Виготський, Дж. Брунер). 

Завдання для самостійної роботи 
1. Опрацювати : Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1994. 

(законспектувати). 
2. Підготувати й провести психолінгвістичне дослідження ран-

ньої дитячої словотворчості за алгоритмом (дослідження проводить-
ся з дитиною до 3-х років шляхом спостереження або проведення 
інтерв’ю з батьками дитини). 

3. Складіть словничок мовлення дитини (так званої ранньої дитя-
чої словотворчості. Типу: ляля, моква (морква), па (упав), дя (дядько)

4. Проаналізуйте: чи відповідає словниковий запас дитини та 
форма її висловлювань віковій нормі (скористайтеся конспектом 
лекції або ін. джерелами). 

5. Зробіть висновок: на якому етапі мовленнєвого розвитку зна-
ходиться дитина. Складіть коротку характеристику цього етапу

Література:
1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-

йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
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2. Ахутина Т. В. Проблема строения индивидуального лексико-
на человека в свете идей Л.С. Выготского / Вестник Московского 
Университета, серия 14, «Психология». 1994, №4, стр. 44-51 (http://
virtualcoglab.cs.msu.su/html/TVA_2.html) 

3. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь / Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — 352 с. 

5. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997. 

6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 1999. 
7. И.А. Бодуэн де Куртене и Казанская лингвистическая школа / 

Сусов И.П. История языкознания. (http://www.gumer.info) 
8. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М., 1997. 
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. — М., 1979. 
10. Поливанов Е.Д. Историческое языкознание и языковая поли-

тика (http://www.ruthenia.ru). 
11. Потебня А.А. Мысль и язык. — К.: СИНТО, 1993. — 192 с. 
12. Психолингвистика: Учебник для вузов /Под ред. Т.Н. Ушако-

вой. — М.: ПЕРСЭ, 2006. — 416 с.

Кредит 3. Мовна особистість у психолінгвістиці
Лабораторне заняття 5

Методи психолінгвістичних досліджень.
Мета: формувати у студентів уявлення про систему методів пси-

холінгвістичних досліджень. 
Професійна спрямованість: уміння підбирати методи та методи-

ки відповідно до типу дослідження. 
План

1. Загальна характеристика експериментальних психолінгвістич-
них досліджень.

2. Прямі експериментальні методики: методики семантичного 
шкалування; методика семантичної взаємодії; методика доповнення; 
методика завершення речень; асоціативні методики.
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3. Непрямі експериментальні методики: методика непрямого до-
слідження семантики; методика компонентного аналізу; метод класи-
фікації; 21 лінгвістичний експеримент; формувальний експеримент.

4. Особливості застосування дискурс-аналізу у психолінгвісти-
ці — формування методу — типізація дискурсів.

Література:
1. Ахутина Т.В. Выготский Л.С. и Лурия А.Р.: становление не-

йропсихологии (http://virtualcoglab.cs.msu.su) 
2. Ахутина Т. В. Проблема строения индивидуального лексико-

на человека в свете идей Л.С. Выготского / Вестник Московского 
Университета, серия 14, «Психология». 1994, №4, стр. 44-51 (http://
virtualcoglab.cs.msu.su/html/TVA_2.html) 

3. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Ленинград: 
Прибой,1930. (http://www2.unil.ch) 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь / Изд. 5, испр. — М.: Лаби-
ринт, 1999. — 352 с. 

5. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. — М., 
1997. 

6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 1999. 
7. И.А. Бодуэн де Куртене и Казанская лингвистическая школа/ 

Сусов И.П. История языкознания. (http://www.gumer.info) 
8. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М., 1997. 
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. — М., 1979. 
10. Поливанов Е.Д. Историческое языкознание и языковая поли-

тика (http://www.ruthenia.ru). 
11. Потебня А.А. Мысль и язык. — К.: СИНТО, 1993. — 192 с. 
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До змісту методичних рекомендацій:
поради з планування та організації часу, необхідного для вивчен-

ня навчальної дисципліни;
опис послідовності дій студента під час засвоєння змісту навчаль-

ної дисципліни;
рекомендації щодо використання матеріалів НМК;
рекомендації щодо роботи з літературою;
поради з підготовки до поточного та підсумкового контролю;
банк тестів;
роз'яснення щодо виконання домашніх завдань (приклади за-

вдань та їх рішень);
список рекомендованої літератури. 

Оцінювання знань студентів 
Методи контролю

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів 
протягом навчального семестру відбувається за результатами усних 
відповідей на практичних заняттях, тестування, письмового опиту-
вання, перевірки практичних завдань та самостійної роботи, обгово-
рення рефератів тощо. 

Робоча програма передбачає застосування 3-х форм контролю 
знань студентів: 

Форма поточного контролю — усне опитування, тестування на 
практичних заняттях, виконання практичних завдань.

Періодична форма контролю — виконання кредитних контроль-
них робіт, розробка проектів, творчі роботи

Форма підсумкового контролю — залік на основі суми балів на-
браних за кожний кредит.

Студенти виконують навчальну програму з дисципліни як в ауди-
торії, так і поза аудиторією: відповідають на тести з тем курсу, ви-

МеТОДиЧнІ МаТеРІали,  
щО ЗаБеЗПеЧуюТь СаМОСТІйну  

РОБОТу СТуДенТІВ
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конують практичні завдання, готуються до практичних/практичних 
занять, обговорюють конкретні ситуації, виконують завдання для 
самостійної роботи — кожне з них оцінюється за відповідними кри-
теріями у балах. Максимальна сума балів — 100. Діагностика знань 
здійснюється за бальною системою, яка послідовно переводить бали 
у звичайну оцінку. 

Поточний, контроль здійснюється у вигляді опитування, виконан-
ня індивідуального або колективного завдання та їх захисту. Кредит-
ний (рубіжний) контроль передбачає виконання контрольної роботи, 
підсумковий — здачу іспиту.

Критеріями оцінки є:
при усних відповідях:
• повнота розкриття питання;
• логіка викладання, культура мови;
• емоційність та переконаність;
• використання основної та додаткової літератури;
• аналітичні міркування, вміння роботи порівняння, висновки.
при виконанні письмових завдань:
• повнота розкриття питання;
• цілісність, системність, логічна послідовність, вміння форму-

лювати висновки;
• акуратність оформлення письмової роботи.
На семінарському/індивідуальному занятті оцінюються:
усні відповіді студентів;
участь в обговоренні дискусійних питань;
участь у ділових, рольових іграх та їх обговоренні;
аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки;
презентації фрагментів уроків;
підібрана інформація щодо прикладів зі педагогічної практики, 

новин вітчизняної/зарубіжної методики;
реферативні виступи, усні повідомлення тощо.
За кожним елементом змістового модуля, передбаченого робочою 

програмою, обов’язкова певна форма поточного оцінювання знань. 
Такими формами можуть бути: усне опитування; тестування знань 
студентів з певного розділу (теми) або з певних окремих питань лек-
ційного курсу; виступ на практичних/практичних заняттях (з рефера-
том, в дискусії); перевірка і захист індивідуального завдання тощо. 
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Норми оцінювання усних відповідей
10 балів — студент самостійно створює оригінальну за думкою 

відповідь, аналізує різні погляди на поставлену проблему, добирає 
переконливі аргументи, висловлює власну думку, відповідь повна, 
змістовна, характеризується багатством словника, точністю слово-
вживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю.

7 бали — студент самостійно будує послідовну, повну, логічно 
викладену думку, розкриває суть проблеми, висловлює головну дум-
ку, вдало добирає лексичні засоби, однак припускається окремих не-
доліків (відсутність прикладів, належної аргументації тощо).

3-4 бал — за обсягом відповідь становить менше половини нор-
ми, пропуск положень, важливих для розуміння думки; лексика 
і граматична будова збіднені.

0 балів — неготовність до практичного заняття.
Контроль самостійної роботи студентів здійснюється як під час 

аудиторних занять (на семінарах, практичних заняттях), так і у по-
зааудиторний час, визначений викладачем. Контроль самостійної 
роботи передбачає: визначення ступеня засвоєння матеріалу; визна-
чення якості виконання практичних і творчих колективних завдань; 
відвідування консультацій викладача; своєчасне виконання і здача 
поточних завдань; оцінку знань, здобутих у результаті самостійної 
навчальної роботи.

Норми оцінювання завдань самостійної роботи
10 балів — матеріал відповідає тематиці поставленого завдання, 

повністю розкриває його сутність, оформлений за всіма вимогами 
ділового стилю; у матеріалі відсутні орфографічні та стилістичні по-
милки, він вчасно складений для перевірки.

1 бал — зміст матеріалу не зовсім відповідає заданій тематиці 
або недостатньо повно розкриває його сутність; оформлений матері-
ал містить деякі орфографічні, пунктуаційні помилки, у ньому від-
сутні.

0 балів — зміст матеріалу не співпадає з завданням, не відповідає 
діловому стилю викладу матеріалу, у ньому наявна велика кількість 
орфографічних та пунктуаційних недоліків.



59

Тестовий контроль. Кредитний контроль є підсумком певного 
етапу вивчення дисципліни. Його мета — виявлення проміжних ре-
зультатів засвоєння студентами змісту навчальної дисципліни. Тесто-
вий контроль проводиться згідно і тематичним планом. Оцінка кре-
дитного контролю здійснюється за 30-бальною шкалою. Кредитний 
контроль проводиться у вигляді різнорівневої письмової самостійної 
роботи, яка містить такі завдання: теоретичні питання — 3 — 8 бали; 
тестові завдання — 1-2 бали; творчі завдання — 9-15 балів.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є сума 
набраних студентом за семестр та під час тестового контролю балів. 

У разі, якщо студент бажає підвищити свою підсумкову оцінку 
він має право на складання усного заліку.

Шкала оцінювання
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка  
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 А відмінно 

зараховано
80–89 В

добре 
65–79 С
55–64 D

задовільно 
50–54 Е 

35–49 FX
незадовільно з мож-
ливістю повторного 

складання

не зараховано з мож-
ливістю повторного 

складання

0–34 F

незадовільно 
з обов’язковим по-
вторним вивченням 

дисципліни

не зараховано 
з обов’язковим по-
вторним вивченням 

дисципліни
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Бали Критерії оцінки

F (незадовільно  
з обов’язковим  
повторним  
курсом)

Практично не знає психолого-педагогічної термі-
нології. Володіння навчальним матеріалом на рівні 
розпізнавання. Не може користуватися підручником, 
методичними рекомендаціями, іншими дидактичними 
засобами. Володіє тільки окремими прийомами прак-
тичної діяльності, яких недостатньо для формування 
вмінь.

FX (незадовільно  
з можливістю  
повторного 
складання)

Має уяву про психолого-педагогічну термінологію. 
Володіє навчальним матеріалом на фрагментарному 
рівні. Конспект з предмету носить не систематизова-
ний, фрагментарний характер. Не вміє скласти алго-
ритм відповіді. Не може відповісти на питання чи ви-
конати практичну роботу без грубих помилок, на які 
не звертає уваги.

Е (незадовільно 
з можливістю 
повторного 
складання)

Самостійно відтворює головні положення викладені 
в базовому підручнику чи лекційному матеріалі. Знає 
основні психолого-педагогічні терміни. Потребує до-
помоги викладача чи товаришів для відтворення сис-
тематизованого навчального матеріалу. При реалізації 
знань у вирішенні практичних завдань потребує допо-
моги викладача на всіх етапах роботи. Часто допускає 
типові помилки, які при допомозі здатен виправити. 
Повністю відсутнє знайомство з інформацією, що ви-
кладена в додатковій літературі.

D (задовільно)

Повністю відтворює інформацію що викладена в ба-
зовому підручнику. Має значні утруднення при необ-
хідності користування додатковою та довідниковою 
літературою. Епізодичне знайомство з періодичними 
психолого-педагогічними виданнями. Сформовані 
уміння може використовувати у стандартних ситуа-
ціях, які закладені у навчальні завдання. При виправ-
ленні допущених помилок потребує деякої допомоги 
викладача. Затрудняється при необхідності викорис-
товувати знання отримані при вивченні інших дисци-
плін. 
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Бали Критерії оцінки

С (добре)

На основі володіння матеріалом в обсязі робочої на-
вчальної програми дисципліни, під керівництвом 
викладача вміє зіставляти, узагальнювати, система-
тизувати інформацію про педагогічні явища. Цілком 
самостійно використовує набуті знання, вміння та 
навички в стандартних навчальних ситуаціях. Здатен 
контролювати свою діяльність. При контролі знань 
досить вільно складає алгоритм відповіді. Швидко 
знаходить необхідну інформацію в довідниковій лі-
тературі. Знайомий з психолого-педагогічними періо-
дичними виданнями останніх років.

В (дуже добре)

Вільно володіє матеріалом у відповідності з програ-
мою дисципліни. Знання, вміння та навички може 
самостійно примінять у нестандартних ситуаціях на-
вчального характеру. Проявляє інтерес до наукової 
та науково-популярної літератури з предмету. Само-
стійно опрацював рекомендовану, додаткову літерату-
ру з предмету. В процесі вивчення дисципліни іноді 
виконував реферати не передбачені робочою програ-
мою дисципліни. Проявляє схильність до аналітико-
синтетичної діяльності, здатен висловлювати власну 
думку що до вивченого матеріалу. Отримані знання 
використовує при аналізі стану навчально-виховного 
процесу в університеті.

А (відмінно)

На основі досконалого знання матеріалу предмету сту-
дент набуті знання, вміння та навички використовує 
при рішенні нестандартних задач. Вільно використо-
вує міжпредметні зв’язки, орієнтується у періодичній 
та монографічній літературі з предмету. Легко знахо-
дить відповіді на нестандартні, несподівані питання. 
У складних ситуаціях може провести аналіз на рівні 
теоретичного осмислення. Виявляє творчі здібності, 
нахил до самостійної науково-дослідної роботи, який 
проявляється у наявності наукових публікацій, висту-
пах на наукових конференціях.
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Карта самостійної роботи студента
_______ групи ______ курсу

спеціальності Спеціальна освіта
з дисципліни «Психолінгвістика»

Кредит та тема Академічний контроль
(форма представлення)*
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** Викладач 
(підпис)

Кредит № 1
Психолінгвістика 
як наука. Основні 

теоретичні 
проблеми 

дисципліни

Розробка проекту з теми: 
«Моделі породження 

мовлення» 
35

65
Розробити презентацію 

понять Мова – мовлення – 
мовленнєва діяльність 

30

Кредит № 2
Прикладні 

аспекти 
психолінгвістики

Буклет «Розвиток мовлення 
дитини до 3-х років» 20

60

Повідомлення на тему: 
Дитяче мовлення як 

предмет дослідження і 
самоцінний об’єкт

10

Посібник «Мовлення 
людей при різних 
психічних станах»

20

Кредит № 3
Мовна 

особистість  
у психолінгвістиці

Розробка проекту з теми: 
«Методи дослідження 

психолінгвістики»
30

70

Контрольна робота 40
ВСЬОГО за семестр — 60 год.

Карту отримав ___________________  _________  ____________
       (ПІБ студента)                (підпис)             (дата )

*Види представлення результатів самостійної роботи повинні відповідати 
робочій програмі дисципліни.

**Розподіл балів за кожен вид самостійної роботи залежить від виду за-
вдання та часу, необхідного для його виконання. Максимальна кількість балів, 
що їх може отримати студент за виконання самостійної роботи в одному креди-
ті становить 40 балів. 

***Термін виконання тог чи іншого виду роботи повинен узгоджуватися із 
графіком навчального процесу структурного підрозділу.



63

МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Першим етапом написання роботи є складання бібліографії з об-

раної наукової теми. У роботах подібного рівня не рекомендується 
обмежуватися лише навчальною літературою (підручниками, посіб-
никами або методичними розробками), а обов'язково слід ознайоми-
тися з кількома спеціальними науковими або науково-популярними 
дослідженнями, що підвищить якісний рівень роботи, її наукову цін-
ність.

Наступним підготовчим етапом є глибоке вивчення історичних 
джерел — знаходження найбільш яскравих документальних підтвер-
джень тим фактам,

що викладаються в контрольній роботі, ретельний аналіз та оцін-
ка відповідних документів.

На наступному етапі здійснюється систематизація й узагальнен-
ня фактичного матеріалу — накопичення необхідного обсягу інфор-
мації відповідно до теми і структури роботи, відбір найбільш пере-
конливих і вагомих даних, розташування їх у певній хронологічній і 
тематичній послідовності.

Вся підготовча робота завершується аргументованим та логічним 
викладенням особистих думок у письмовій формі. Головною умо-
вою досягнення логічності під час написання контрольної роботи 
є чітке розуміння студентом мети, головних напрямків і кінцевого 
результату свого дослідження. Робота повинна бути переконливою, 
містити органічний зв'язок між окремими питаннями, а також між 
кожним з них і всією темою в цілому.

Обов'язково потрібно використовувати різноманітні види аргу-
ментів та доводів: порівняння, зіставлення, посилання на джерела 
тощо.

МеТОДиЧнІ МаТеРІали щОДО  
ВиКОнання КОнТРОльниХ РОБІТ 
Для ЗаОЧнОЇ фОРМи наВЧання
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Робота над контрольною роботою має бути послідовною, з чіт-
ким урахуванням її головних етапів, які передбачають:

обрання теми, 
складання плану, 
виявлення джерельно-історіографічної бази обраної проблеми, 
конспектування літератури і підбір цитат, які необхідно випису-

вати точно (а іноді й дослівно), із зазначенням сторінок розташуван-
ня в тексті, 

власне написання контрольної роботи. 
Контрольна робота повинна включати:
титульний аркуш, на якому вказується назва міністерства, на-

вчального закладу та кафедри, назва теми контрольної роботи, відо-
мості про студента (факультет, група, прізвище, ініціали),

місце й рік написання (Додаток А);
план роботи, що відбиває внутрішню структуру роботи (Дода-

ток Б); 
вступ; 
основна частина, яка передбачає безпосереднє висвітлення пи-

тань плану роботи і складається з відповіді на теоретечні питання і, 
якщо є практичні, то й розв'язання практичного завдання; 

висновки; 
список використаної літератури в алфавітному порядку. 
Вступі обов’язково слід зазначити мету написання роботи, стисло 

охарактеризувати ступінь розробки проблеми у літературі та навести 
приклади зв’язку із життєвими ситуаціями. 

Приступаючи до розкриття змісту кожного пункту плану, слід 
повторити його найменування. Викладення матеріалу повинно бути 
самостійним, академічно благочинним, у разі цитування текст слід 
подавати у лапках і супроводжувати посиланнями. Оформлення 
посилань — у квадратних дужках, наприклад: [4, 217], де перша 
цифра означає номер у переліку літератури, а друга — номер сто-
рінки. В кінці кожного розкритого питання належить робити узагаль- 
нення.

Після розкриття теми треба зробити висновки та навести перелік 
літератури, що цитувалася та використовувалась при підготовці та 
написанні контрольної роботи.
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ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота пишеться від руки або за допомогою техніч-

них засобів. Обсяг контрольної роботи — 18 сторінок учнівського 
зошиту або 12– 15 аркушів формату А 4, не враховуючи титульного 
аркушу, плану роботи та переліку літератури.

Оформлена контрольна робота здається на відповідну кафедру 
для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти 
будуть складати залік чи іспит з цієї дисципліни.

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись та-
ких вимог:

контрольна робота повинна бути охайно оформленою, розбірли-
во написана без скорочення слів (крім загальновідомих скорочень) 
та надіслана у відповідні встановлені строки; 

сторінки роботи повинні бути пронумеровані (нумерація наво-
диться у правому верхньому кутку листка), а також мати поля для 
зауважень; 

зміст контрольної роботи повинен відповідати планові та повніс-
тю розкривати питання плану; 

у тексті роботи слід виділяти й озаголовлювати відповідні розділи; 
в кінці контрольної роботи наводиться список використаної сту-

дентом літератури згідно встановлених вимог; 
контрольна робота може бути написана від руки або за допомо-

гою технічних засобів і має бути підписана студентом із зазначенням 
дати її виконання. 

При неповному та неправильному виконанні контрольної роботи 
і порушенні інших вимог контрольна робота не зараховується.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Робота, яка виконана студентом відповідно до необхідних вимог, 

перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оці-
нена контрольна робота є одним із видів обов'язкових навчальних 
робіт, за результатами виконання яких студент отримує допуск до 
семестрового контролю. Результати контрольної роботи врахову-
ються при виставленні підсумкової оцінки. Якщо студент не складає 
екзамен (залік), контрольна робота залишається у нього для участі 
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у повторній здачі. Контрольні роботи, які визнані викладачем не-
задовільними, повертаються студенту для повторного виконання. 
У такому разі викладач обґрунтовує невідповідність роботи критері-
ям оцінювання та надає термін для її доопрацювання, але не пізніше, 
ніж за тиждень до початку сесії.

При повторному незадовільному виконанні контрольної роботи 
студент не допускається до складання сесійного контролю.

Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевір-
ки в установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, 
допускається прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за 
дозволом відповідної кафедри з врахуванням поважних причин, під-
тверджених документально.

Контроль кафедр з питань перевірки та своєчасного надання кон-
сультацій студентам у міжсесійний період здійснює завідувач кафе-
дри університету.

Після складання студентами екзаменів (заліків) контрольні робо-
ти знищуються, про що на кафедрі складається відповідний доку-
мент (акт) із зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти 
про списання зберігаються на кафедрах протягом одного календар-
ного року.
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1. Сутність психолінгвістики як науки
Психолінгвістика — це наука, що вивчає процеси словотворення, 

а так само сприйняття і формування мови у співвідношенні з систе-
мою мови.

Психолінгвістика має три системні області:
1) виробництво мови
2) сприйняття мови
3) формування мови (у процесі становлення особистості дитини)
Психолінгвістика досить «молода» наука, вона виникла в 50-ті 

роки ХХ століття і активно розвивається й досі. Термін цей був за-
пропонований американським ученим в 1953 році на міжуніверси-
тетському семінарі в штаті Індіана. І саме американські вчені найак-
тивніше працювали над розвитком цієї науки. Ч. Осгуд, Дж. Керролл, 
Дж. Міллер, Н. Хомський, стали відомі всьому світу завдяки своїм 
працям в області психолінгвістики.

У психолінгвістиці поєднуються природничо-науковий і соціаль-
ний підходи. Вона перебуває в тісних контактах з нейролінгвістикою, 
когнітивною психологією, когнитологією, інформатикою, теорією 
і практикою штучного інтелекту, соціальною психологією, соціо-
лінгвістикою, прагмалінгвістикою, аналізом дискурсу. З'являються 
нові дисципліни стикового характеру (етнопсіхолінгвістіка, соціо-
псіхолінгвістіка, психолінгвістика тексту і т.п.). У психолінгвістиці 
розробляються проблеми, які поставлені в минулому В. фон Гум-
больдтом, А. Шлайхера, Х. Штайнталь, А.А. Потебні, В. Вундтом, 
А. Марті, К. Бюлер, Дж. Дьюї, С. Фрейдом, Р. Юнгом, Ж. Піаже, 
Ф. Кайнцем, Г. Гійомом, І.П. Павловим, Л.С. Виготським, Р.О. Якоб-
соном, А. Н. Гвоздьовим.

Психолінгвістику не слід розглядати як частково лінгвістику 
і частково — психологію. Це комплексна наука, яка відноситься до 

ТеОРеТиЧний КейС ДО КуРСу
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дисциплін лінгвістичним, оскільки вивчає мову, і до дисциплін пси-
хологічним, оскільки вивчає його в певному аспекті — як психічний 
феномен. А раз мова — це знакова система, що обслуговує соціум, то 
психолінгвістика входить і в коло дисциплін, які вивчають соціальні 
комунікації, в тому числі оформлення та передачу знань.

Об'єкт психолінгвістики в різних її школах і напрямах визнача-
ється по-різному. Але практично у всіх визначеннях представлені 
такі характеристики, як процесуальність, суб'єкт, об'єкт і адресат 
мовлення, мета, мотив або потребу, зміст мовного спілкування, мов-
ні засоби.

Таким чином, психолінгвістика — це наука про закономірності 
породження і сприйняття мовних висловлювань. Вона вивчає проце-
си словотворення, а також сприйняття і формування мови в їх спів-
віднесеності з системою мови. Психолінгвістика по предмету дослі-
дження близька до лінгвістики, а за методами дослідження ближче 
до психології.

Психолінгвістика як область лінгвістики вивчає мову, перш за все 
як феномен психіки. З точки зору психолінгвістики, мова існує в тій 
мірі, в якій існує внутрішній світ мовця і слухача, пише і читає. Тому 
психолінгвістика не займається вивченням «мертвих» мов — таких, 
як старослов'янська або грецька, де нам доступні лише тексти, а не 
психічні світи їхніх творців.

В останні роки поширення набула точка зору, згідно якої дослід-
ники вважають продуктивним розглядати психолінгвістику не як на-
уку зі своїм предметом і методами, а як особливий ракурс, в якому 
вивчаються мова, комунікація та пізнавальні процеси. Цей ракурс 
викликав до життя безліч дослідницьких програм, різнорідних за ці-
лями, теоретичним передумовам і методам.

2. Історія виникнення психолінгвістики
Саме слово «Психолінгвістика» перше вжив американський пси-

холог Н. Пронка в великій статті під назвою «Мова і психолінгвіс-
тика». Датою народження психолінгвістики як самостійної науки 
вважається 1953 рік, коли в США Комітетом з лінгвістики і психоло-
гії Дослідницької ради з соціальних наук в Університеті Індіана був 
організований між університетський семінар, роботою якого керува-



69

ли психологи — Ч. Осгуд, Дж. Керролл і літературознавець, лінгвіст 
і етнограф Т. Сібеок. Термін «Психолінгвістика» більш ніж вдалий. 
Він утворений за продуктивною для наукової мови моделі, відобра-
жає прагнення науки з інтеграції і підкреслює комплексність даної 
дисципліни.

Серед вчених, що зібралися в Блумінгтоні, були фахівці різного 
профілю. З них, звичайно, на першому місці треба назвати Керролла 
і Осгуда. Керролл зокрема, видав якраз в 1953 році книгу «Вивчен-
ня Мови», яка отримала широку популярність книгу, де аналізува-
лися відносини між лінгвістикою і суміжними науками, включаючи 
психологію. Т. Сібеок прийшов в психолінгвістику з фольклористи-
ки, де він вже раніше намагався застосовувати «психолінгвістичні» 
методи. Дж. Джен являвся до моменту семінару чи не найбільшим 
в США авторитетом в області словесних асоціацій. Дж. Грінберг за-
ймався в основному історичної лінгвістикою, зокрема проблемами 
генеалогічної класифікації мов.

Ідея семінару була запропонована Керроллом. Першою наміткою 
його був невеликий семінар з психолінгвістики в Корнельському уні-
верситеті влітку 1951 р., скликаний радою з досліджень в галузі со-
ціальних наук. Троє з його учасників — Осгуд, Сібеок і Керролл — 
продовжували розробку психолінгвістики й далі. У жовтні 1952 року 
під егідою того ж був створений спеціальний комітет з лінгвістики 
і психології на чолі з Осгудом. Саме цей комітет безпосередньо ор-
ганізував другий семінар в 1953 році.

Семінар тривав два місяці. В результаті цієї двомісячної бесіди 
вдалося прийти до деякої згоди щодо теоретичних основ психолінг-
вістики та шляхів подальшої розробки відповідних проблем. Ця 
єдина платформа була закріплена у формі книги під назвою «Пси-
холінгвістика. Нарис теорії і дослідницьких проблем» (Psycholin-(Psycholin-
guistics: А Survey of Theory and Research Problems / Ch.E.Osgood 
& T. A. Sebeok (Ed.). Baltimore, 1954). Книга мала величезний успіх 
і виявилася потужним поштовхом для інтердисциплінарних лінгвоп-
сихологічних досліджень.

Метою даної роботи є дослідження різних психолінгвістичних 
концепцій, що виникли в 50-і роки ХХ століття.
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Завдання:
1. Розглянути концепції Ч. Осгуда, Дж. Міллера, Н. Хомського 

і Д. Слобіна.
2. Виділити схожі і різні риси, порівняти концепції.

Дефініція терміну «психолінгвістика» не відразу чітко була вста-
новлена. Ще в 1954 році Чарльз Осгуд давав таке визначення: «Пси-
холінгвістика вивчає ті процеси, в яких задум мовця перетворюється 
на сигнали прийнятого в даній культурі коду і ці сигнали перетво-
ряться в інтерпретації руїну». Іншими словами, психолінгвістика 
має справу з процесами кодування і декодування, оскільки вони 
співвідносять стан повідомлень зі станом учасників комунікації. При 
такому підході предметом психолінгвістики можуть бути процеси 
виробництва мови в їх співвідношенні з фізіологічним і психічним 
станом учасників комунікацій. Тут процеси мови співвідносяться не 
з системою мови, а з людиною, з його психікою.

В основі американської психолінгвістики лежать три джерела:
а) дескриптивна лінгвістика;
б) біхеовіорістська психологія в тій її формі, як вона виступає 

в роботах Ч. Осгуда;
в) математична теорія комунікації

3.1 Ідеї ч. Осгуда
Перший варіант психолінгвістики, створений, насамперед 

психологами-біхеовіористами ніс на собі сліди колишньої психоло-
гії мови з усіма її перевагами і недоліками: об'єкт аналізу — пере-
важно ізольоване слово; предмет аналізу — причинно-наслідкові 
зв'язки між словами, в першу чергу у вербальній пам'яті людини; 
схема аналізу — стимул-реакція з асоціативної зв'язком між ними; 
експериментальна методика — переважно асоціативний експери-
мент. Але, незважаючи на це, психолінгвістику можна вважати якіс-
но новим етапом у дослідженні мовної діяльності, і передумова фор-
мування нової якості пов'язана в першу чергу не з новими ідеями, що 
з'явилися в психології, а з новими методологічними схемами аналізу 
людського спілкування (комунікації). Ч. Осгуд прямо пов'язує появу 
психолінгвістики з використанням методологічних схем аналізу ко-
мунікації, створених в теорії інформації і кібернетики. Спираючись 



71

на теорію біхевіоризму, Осгуд вважав, що в психіці людини немає 
нічого, що не піддавалося б спостереження і опису. Відповідно ро-
билися спроби виміряти конотативне значення слова (сюди входять: 
оцінка, сила, експресивність). Саме Осгуду належить метод семан-
тичного диференціала. Це метод кількісного та якісного індексуван-
ня значення за допомогою двох полюсних шкал, на кожній з яких 
є градація з парою антонімічних слів. Випробуваному надається 
слово, вони повинні відзначити цифру, яка відповідає їх уявленням 
про слово. На кожній шкалі або градації від +3 до –3 або 7 поділок: 
1 — хороший, 2 — скоріше хороший, ніж нейтральний, 3 — швид-
ше нейтральний, ніж хороший, 4 — нейтральний, 5 — швидше ней-
тральний, ніж поганий і т.д. Також відбувалася оцінка слів за різними 
критеріями. Так слово «мати» тепліше, ніж батько, але слово батько 
сильніше, ніж мати.

Осгуд вважав, що для психіки людини важливий асоціативний 
зв'язок стимулу і реакції, а також вся сукупність реакцій на корисні 
стимули. Звідси випливає заява, що людина нічим не відрізняється 
від тварини, хіба що тільки промовою. Це можна зобразити в такій 
схемі:

C (стимул) — P (реакція), тобто будь-який стимул викликає в лю-
дині закладену реакцію, яку можна виміряти.

Опора на біхевіоризм дозволяє створити нову предметну область 
дослідження — відносини між структурою повідомлення та якостя-
ми індивіда. У нашій мові відображаються наші психічні властивос-
ті; структура вербальних відносин залежить від нашої психіки. Ч. Ос-
гуд звертався до дослідження змісту окремого слова з використанням 
відносин між стимулами і реакціями, тобто Осгуд вивчає асоціації 
на слово. Дослідження асоціативних зв'язків слова дозволяє Осгуду 
вийти на проблему ефективної комунікації, і він створює свою кон-
цепцію мовлення. Осгуд розуміє мову як систему опосередкованих 
реакцій людини на різні мовні і немовні стимули. Осгуд підкреслює, 
що між мовними і немовними стимулами встановлюються асоціатив-
ні зв'язки. У людини існує вроджена мовна здатність, яка є системою 
спеціальних фільтрів, і ці фільтри працюють як на прийомі мови, так 
і на мовну реакцію. Це означає, що людина генетично схильна до 
сприйняття мови, і вона вміє її розмежовувати від інших шумів. Мова 
допомагає обмежувати інформацію, яку отримує людина.
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Осгуд вважав, що в процесі словотворення (кодування мови) іс-
нують 4 рівні:

Мотиваційний рівень.
Одиницею рівня мотивації є пропозиція в широкому неграматич-

ному розумінні. На цьому рівні ,говорять, приймаються рішення за-
гального характеру:

а) говорити або не говорити;
б) якщо говорити, то в якій формі — твердження, питання, наказ;
в) якщо форма обрана, то якими засобами користуватися для її ви-

раження в реченні — наприклад, вибрати активну або пасивну форму;
г) що виділити логічним наголосом, які вибрати моделі інтонації.
Семантичний рівень.
На цьому рівні мовець по черзі виділяє в реченні певні послідов-

ності слів — функціональні класи. Так по Осгуду, розбите на одиниці 
кодування пропозиції буде виглядати так: Талановитий художник — 
малює — цікаву картину.

Рівень послідовностей.
На цьому рівні одиниця — слово, але не як семантична одиниця, 

а як фонетичне слово. У процесі кодування на цьому рівні послідов-
ностей діють такі механізми:

а) розпізнавання звукових послідовностей;
б) механізм граматичних послідовностей, які мають справу з «ве-

ликими сегментами»
Інтеграційний рівень.
В якості одиниці тут виступає склад. На цьому рівні діють моторні 

механізми кодування, і відбувається звуковий оформлення опрацьо-
ваного висловлювання. Ця модель є першою спробою в загальному 
вигляді представити процеси породження мовлення. Звідси випли-
ває один з головних висновків Осгуда — мовна діяльність виникає 
і розвивається тільки в людському спілкуванні, тобто процеси ви-
робництва, і сприйняття мови можуть бути досліджені лише в спіл-
куванні. Це був абсолютно новий підхід у психолінгвістиці. Таким 
чином, Чарльз Осгуд встановлює нову об'єктну область — людську 
комунікацію. Предметом дослідження стало встановлення характеру 
відносин між структурою повідомлення та якостями індивіда, а та-
кож проблеми кодування і декодування повідомлення в умовах ко-
мунікації.
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До недоліків теорії Осгуда можна віднести наступне:
1) Осгуд не вивчав інтенції мовця
2) Осгуд не розмежовував значення і знання
3) Він не цікавився когнітивної (пізнавальної) базою мовної зді-

бності.
Але, не дивлячись на це, Осгуд безумовно, зробив величезний 

внесок у розвиток психолінгвістики. Також він створив у співав-
торстві з Дж. Грінбергом і Д. Дженкінсом «Меморандум про мовні 
універсалії», в якій був запропонований список універсалій (тобто 
загальних властивостей всіх природних мов), вони стосувалися мор-
фологічних і синтаксичних властивостей мов і поділялися на кілька 
видів.

Далі, після 1954 року, психолінгвістика розвивалася досить не-
рівно і, можна сказати, пережила значні потрясіння. Правда, модель, 
запропонована в працях семінару, продовжувала розвиватися. Про-
те вкрай характерно, що розроблялися лише окремі її аспекти, але 
не концепція в цілому. За десять років, якщо не вважати хрестома-
тії Сола Сапорт, де зібрані і роботи, що мають до психолінгвістиці 
непряме відношення, з-під пера психолінгвістів не вийшло жодної 
узагальнюючої монографічної праці. Та й що стосується робіт кон-
кретних, експериментальних, не можна сказати, щоб вони, як би не 
стверджували їх автори зворотне, розвивали ідеї збірки 1954 року. 
Основи концепції значення, що відбилися в масивній монографії Ос-
гуда і його співробітників «Вимірювання значення», були закладені 
Осгудом задовго до 1954 року. Навпаки, найпомітніші видання між-
дисциплінарного лінгвопсихологічного змісту, що вийшли з друку 
до початку 60-х років створювалися ПОЗА ідей психолінгвістики 
і часто в полеміці з ними. Така, наприклад, книга Б. Скіннера «Мов-
на поведінка». Проте головна загроза психолінгвістиці виходила не 
від Скіннера, неспроможність теоретичних поглядів виявилася оче-
видною для більшості його колег і відбилася в серії рецензій та ін-
ших відгуків, як правило, дуже критичного змісту. Вона виходила від 
групи молодих психологів і лінгвістів, натхненником яких з'явився, 
з одного боку, Дж. Міллер, з іншого Ноемі Хомський, який дебюту-
вав в 1955 році дисертацією про трансформацію аналізі, а в 1957 році 
випустив книгу «Синтаксичні структури». Ці психологи та лінгвісти 
прагнули до перегляду осгудовской концепції мови.
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Н. Хомський: «Синтаксичні структури»,  
«Породжуюча граматика»

Отже, ситуація в американській психолінгвістиці різко змінила-
ся, коли з'явилися перші роботи Ноемі Хомського. Ноемі Холмський 
(Чомскі), американський лінгвіст і громадський діяч. Народився 
у Філадельфії 7 грудня 1928 року. Його батько, Вільям Хомський, 
емігрував з Росії в 1913 і до моменту народження сина був вже ав-
торитетним вченим-гебраістом; згодом автор низки відомих моно-
графій з вивчення, викладання та історії івриту. З 1945 р. Хомський 
вивчав в Пенсільванському університеті лінгвістику, математику 
і філософію, перебуваючи при цьому під сильним впливом (не тіль-
ки науковим, а й політичним) свого вчителя Зеліг Херріс; як і Херріс, 
Хомський вважав і вважає свої політичні погляди близькі до анар-
хізму.

Модель Хомського, вперше чітко сформульована ним у 1957 р. 
в роботі «Синтаксичні структури» (опублікованій пізніше і росій-
ською мовою), швидко стала модною — спочатку тільки в американ-
ській лінгвістиці, а потім і в лінгвістиці інших країн.

Ідеї Дж. Міллера
З самого початку модель Хомського привернула значну частину 

американських психолінгвістів. На чолі нового напрямку встав уже 
згадуваний Джордж Міллер, який опублікував кілька робіт у співав-
торстві з Хомским і пропагували його модель. Сам Хомський все 
частіше і частіше став наполягати на можливості перенесення своєї 
моделі в психолінгвістику, хоча ще в 1961 р. він вважав «помилко-
вим» переконання, «що породжує граматика, як така, є модель для 
говорить або співвіднесена з нею якимось суворо певним чином». 

На відміну від Ч. Осгуда, який йшов від складного комплексу пси-
холінгвістичних проблем, від ассоціанізму, від психічного механізму 
і намагався включити в єдину концепцію елементи з різноманітних 
підходів, що ускладнювало освоєння його концепції лінгвістами. 
Концепція Дж. Міллера, по суті, була проекцією лінгвістичної мо-
делі у психіку. Тут знайдено новий підхід до вже відомої проблеми, 
дуже близької і зрозумілої лінгвістам. Не випадково саме в мілле-
ровського напрямку з'являється поняття «перевірка психологічної 
реальності лінгвістичної моделі».
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Розглядаючи дані два напрямки в психолінгвістиці: ассоціанскої 
і трансформаціанської, — виділимо відмінності між ними.

По-перше, за Дж. Міллером, породження мови визначається ха-
рактером планової поведінки, а не системою асоціативних зв'язків, 
характерної для пасивної реактивності у розумінні біхевіориз-
му. В цілому, у зв'язку з аналізом трансформаційних перетворень, 
Дж. Міллер виділяє моменти планування поведінки, більшу актив-
ність людини, а не просто реактивність.

По-друге, для Дж. Міллера не є провідними ймовірно-статистичні 
критерії розгортання повідомлення, у той час як для Ч. Осгуда вони 
були основними. Головне тут — жорсткі алгоритмічні правила транс-
формаційного перетворення висловлювання. У результаті точного 
виконання цих правил автоматично виходить граматично правильна 
трансформа.

По-третє, в психолінгвістиці Дж. Міллера робиться крок до по-
дання про єдність процесів сприйняття мови і процесів виробництва 
мови, тобто те, що було не до кінця реалізовано Ч. Осгудом. І, на-
решті, якщо асоціативна психолінгвістика займалася в основному 
структурою окремого слова, яке становить елемент ланцюжків сло-
ва, то трансформативна від слів переходить до цілих відгуків, пропо-
зицій, тому що трансформаційне перетворення — це перетворення 
відразу всієї пропозиції цілком.

Найважливіша відмінність міллеровського напрямку в американ-
ській психолінгвістиці від осгудовского полягає в тому, що був подо-
ланий атомізм цього останнього. Особливо ясно це видно знов-таки 
на прикладі трактування засвоєння мови: згідно школі Хомського, це 
не оволодіння окремими мовними елементами, а засвоєння системи 
правил формування осмисленого висловлювання. Проте два інших 
зазначених вище недоліки осгудовскої психолінгвістики залишили-
ся неподоланними. Змінилося уявлення про ступінь складності мов-
них реакцій, але залишилася непорушною сама ідея реактивності. 
Мовець (або слухає) людина залишилася Робінзоном: можна навіть 
сказати, що міллеровського психолінгвістика ще більше поглиби-
ла індивідуалізм у трактуванні мовних механізмів. Справа в тому, 
що одним з найважливіших положень психолінгвістичної школи 
Хомського-Міллера стала ідея універсальних вроджених правил 
оперування мовою, сформульована на основі тих безперечних фак-
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тів, що, з одного боку, ці правила не містяться в експліцитнїй формі 
в мовному матеріалі, поглинання дитиною, а з іншого — що будь-яка 
дитина може однаково вільно опанувати (як рідною) мовою будь-якої 
структури. Таким чином, процес оволодіння мовою звівся до взаємо-
дії цих вроджених умінь і засвоюваного мовного матеріалу.

Тут, в ідеї вродженого знання, лежить корінна філософсько-мето-
дологічна помилка Хомського, не раз критикована радянськими вче-
ними. Вона — в дуалізмі та визнання апріорних категорій «духу».

Природно, і погляди самого Хомського, і додаток їх до психо-
лінгвістиці зазнали з часом значну еволюцію. У 1964 році він висту-
пив з ідеєю так званої «породжує граматику». На думку Хомського, 
мова — це не набір одиниць мови та їх класів, а механізм, що ство-
рює правильні форми. Синтаксис Хомський визначав як вчення про 
принципи і способи побудови речень. «Граматика мови, — писав 
він, — являє собою механізм, що породжує все граматично правиль-
ні послідовності і не породжує жодної, граматично неправильної». 
Так, нескладний набір слів (1) або (2) запам'ятати важче, ніж осмис-
лену граматично правильну фразу (3)

(1) паску маленький блакитний пісок робити очей дівчинка
(2) маленький паску з пісковими очима робив блакитну дівчинку
(3) маленька дівчинка з блакитними очима робила паску з піску
Потік чутних нами звуків стає осмисленим лише тоді, коли ми 

знаємо (нехай неусвідомлено) граматика цієї мови. На думку Хом-
ського, система правил існує, як здатність породжувати і розуміти 
нескінченне число пропозицій. При цьому граматично правильними 
можуть бути і безглузді пропозиції.

(4) Безбарвні зелені ідеї люто сплять.
(5) Люто сплять ідеї безбарвні зелені.
Перше речення (4), хоча й безглузде, граматично правильне, 

а друге (5) — ні.
Є всі підстави вважати, що генетичні корені мови слід шукати 

в тих формах конкретних людських дій, в яких здійснюється відо-
браження зовнішньої дійсності і формування суб'єктивного образу 
об'єктивного світу, основних прийомів спілкування дитини з оточу-
ючими. Ось чому «глибинні синтаксичні структури» слід вважати 
відображенням основних реальних відносин, що існують в дійсності 
і виявляються у всій, в тому числі і в немовній, діяльності людини».
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Основні постулати психолінгвістики
1. Одиницею психолінгвістичного аналізу є мовленнєва дія й 

мовленнєва операція, які знаходяться в ієрархічних відношеннях 
одна до одної. 

2. Ця одиниця психолінгвістичного аналізу (мовленнєва дія та 
мовленнєва операція) як мінімальна “клітинка” носить в собі всі 
основні ознаки діяльності такі як: 

а) предметність; 
б) цілеспрямованість; 
в) умотивованість; 
г) ієрархічність; 
д) фазовість (горизонтальна організація діяльності). 
3. “Евристичний принцип” організації діяльності. 
4. ПK досліджує взаємодію образу світу людини, опосередко-

ваного мовою, і мовленнєвої діяльності як діяльності мовленнєво-
го спілкування. Мова є засобом діалогу людини зі світом і людини 
з людиною. 

5. Вибір того чи іншого способу діяльності являє собою аксіома-
тичне твердження (прийняття як незаперечної істини, що не потре-
бує доведення) можливих виходів із наявної ситуації і послідовний 
вибір цих висновків з позиції визначених критеріїв вибору, тобто 
“моделювання майбутнього”. 

6. В основі сприймання мовлення лежать процеси, принаймні, 
частково відтворюючі процеси його породження.
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Методи психолінгвістичних досліджень 
Традиційно методологією називають учення про принципи до-

слідження в науці.
Вона охоплює три рівні:
А) загальну філософську методологію, яка визначає принципи, 

напрями досліджень загалом;
Б) Загальнонаукову методологію, що об'єднує методи та принци-

пи, які застосовують у групах наук;
В) спеціальну методологію, що містить методи конкретної науки.
О. М. Леонтьєв зазначав, що психолінгвістика за предметом до-

слідження близька до лінгвістики, а за методами — до психології.
До загальнонаукових методів належать:
аналіз,
синтез,
порівняння,
експеримент,
спостереження,
самоспостереження.

Лінгвістичні методи (порівняльно-історичний, зіставний, стилістичний)  
характеризуються тим, що за їх допомогою досліджують мовленнєву 

діяльність як результат, а не як процес.

У психолінгвістиці застосовують методи теорії комунікації, 
а у психолінгвістиці третього періоду — міждисциплінарні методи 
(дискурс-аналіз, конверсаційний та прагмалінгвістичний аналізи)

Експериментальні методи у психолінгвістиці

Послуговуючись фізіологічними методами, вивчають якості психічних 
процесів, що є основою мовленнєвої діяльності. 

Найчастіше у психолінгвістиці послуговуються експериментальними 
психолінгвістичними методами та асоціативними психолінгвістичними 

методиками.

Експеримент — цілеспрямоване вивчення явища, яке дослідник здій-
снює в строго визначених умовах.
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Він є способом перевірки гіпотези, основаної на певній добре об-
ґрунтованій теорії.

Експериментальна гіпотеза пов'язана з міркуваннями щодо 
співвідношень між незалежною змінною (якостями, параметрами, 
чинниками, які змінює експериментатор за метою дослідження) та 
залежною змінною (якостями, параметрами, що змінюються під 
впливом незалежної змінної).

Особливість психолінгвістичних експериментів полягає в тому, 
що їх учасники є носіями мови, експериментами щодо її вживання. 
Вони повідомляють дослідникові інформацію про специфіку власної 
мовної свідомості.

Тож у психолінгвістиці субєктивна інтерпретація носіями мови 
мовного матеріалу розцінюється не як фактор перешкоди, а як факт, 
що підлягає подальшому науковому аналізу.

Експериментальні психолінгвістичні дослідження часто пов'язані 
з вивченням семантики слів. На відміну від суто лінгвістичних екс-
периментів, де аналіз семантики ґрунтується насамперед на вивчен-
ня об'єктивних лексичних значень слів та виразів, їх зміни в різних 
контекстах, мовних зворотів та граматичних форм, у психолінгвісти-
ці розрізняють об'єктивну семантику і суб'єктивну.

Об’єктивна семантика 
пов’язана із семантич-
ною системою мовних 

значень.

Субєктивна семантика пов’язана з 
емоційною, афективною, асоціа-

тивною системою, яка існує у сві-
домості мовної особистості.

Отже, семантичні психолінгвістичні дослідження виявляють 
структуру мовної свідомості, її національні, особистісні, ві-
кові особливості. Такі дослідження дають змогу охарактери-

зувати мовну картину світу носіїв тієї чи іншої мови.

Експериментальні методи класифікують за такими параме-
трами:

За характером основного завдання дослідження:
• якісні (покликані характеризувати досліджувані явища);
• факторні (призначені для зясування залежності явища від пев-

них факторів);
• експерименти функціонального типу (виявляють зміни одного 

явища при зміні іншого).
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За характером конкретного завдання:
• позитивні дослідження (у них як стимул використовують пози-

тивний матеріал);
• негативні (за яких необхідно з'ясувати помилки у мовному ма-

теріалі);
• альтеративні (передбачають вибір між варіантами).
За характером експериментального матеріалу:
• експерименти з вербальним матеріалом;
• експерименти з вербальним матеріалом. 
За умовами проведення експерименту:
• лабораторний (здійснюють у лабораторії, коли моделюють пев-

ні умови);
• природний (передбачає спостереження в реальних умовах).
За особливостями учасників дослідження:
• зовнішній експеримент (коли наявний експериментатор і дослі-

джувані);
• внутрішній експеримент (коли експериментатор і досліджува-

ний є однією й тією самою особою).
За характером операцій, які здійснюють досліджувані:
• мовний експеримент;
• мовленнєвий експеримент.
За характером експериментальних даних:
• якісний (забезпечує одержання якісних даних);
• кількісний (передбачає отримання кількісних оцінок явищ).
За способом формування мовної здатності:
• формувальний (досліджує шляхи формування мовної здатності);
• навчальний (досліджує різні варіанти навчальних методик).
Залежно від опосередкованості одержання результатів розріз-

няють прямі експериментальні методики і непрямі.

Прямі експериментальні методики
Вони передбачають, що зміни, які є наслідком експерименту, без-

посередньо відображають досліджуваний феномен.

Методики семантичного шкалування.
У них учасник експерименту має розташувати об'єкт досліджен-

ня (у психолінгвістиці — слово) на градуйованій шкалі відповідно 
до власної суб'єктивної оцінки його значення.
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Такі методики застосовують для того, щоб одержати кількісні по-
казники оцінки ставлення до явищ, предметів, об'єктів. 

Досліджуваним об'єктам приписують числа (цінність) відповід-
но до певних правил. Учасники експерименту повинні оцінити кож-
ний зі стимулів, щоб число було прямо пропорційним вираженню  
якості.

Наприклад, найбільший стимул може бути оцінений числом 100.
Отже, потрібно приписати менші числа всім іншим стимулам, що 

залишилися.
Окрім власне семантичного шкалування, до цієї групи належать 

інші методики:

Методика послідовних інтервалів
Вона передбачає, що учаснику пропонують оцінити стимули на 

шкалі з рівними інтервалами. Найчастіше застосовують. шкалу з 
п'ятьма або сімома категоріями. Для зазначення категорій шкали ви-
користовують числа від 0 до 6, або від 1 до 7, або від -З до +3 (тобто 
від -3 до 0, а потім від 0 до +3). 

Категорії іноді позначають словами «ніколи», дуже рідко», «інко-
ли», «більш-менш часто», «досить часто», «постійно».

Методика семантичного диференціала
Цю методику розробив Ч. Осгуд. У психолінгвістиці її застосову-

ють для створення суб'єктивних семантичних просторів.
Значення слова кількісно та якісно індексують за допомогою дво-

полюсної шкали. На кожній шкалі є градація з парою антонімічних 
прикметників, які кваліфікують полярні значення. Центральна по-
зиція на шкалі нейтральна.

Методика семантичної взаємодії
Учасники експерименту мають оцінити фрази за критеріями до-

речності, прийнятності, аномальності, що дає змогу виявити їх зна-
чущість у мовленнєвій поведінці та мовленнєвій свідомості.

Наприклад, носії української мови можуть оцінити як доречне 
словосполучення на кшталт радіти щиро, як прийнятне — радіти ра-
зом, як аномальне — радіти невесело.

Роль цих критеріїв може бути з'ясована при зіставленні перекла-
дів текстів з однієї мови на іншу, при аналізі перекладених текстів 
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щодо природності для носіїв мови певних когнітивно-емотивних 
зв'язків, які в ній зафіксовані.

Результати, одержані за допомогою цієї методики, можуть бути 
узагальнені дослідниками без особливих ускладнень.

Методика доповнення
В експериментальному тексті порушують зв'язність і в такому ви-

гляді дають учасникам експерименту. 
Результати досліджень свідчать про те, що учасники експеримен-

ту без особливих труднощів відтворювали текст, з якого були вилу-
чені сполучники, займенники, а відтворення текстів з вилученими 
іменниками, дієсловами, прислів- никами було складнішим. 

Такі експерименти дають змогу зробити висновки про ступінь 
володіння мовою, зіконі особливості, комунікативну компетенцію, 
особистісні характеристики.

Методика завершення речень
Полягає в тому, що учасникам експерименту пропонують завер-

шити речення (усно чи письмово). 
Це дає змогу досліджувати процеси синтаксичного організування 

мовлення та різних варіантів мовних конструкцій.

Асоціативні методики
Вони грунтуються на асоціаціях — уявних звязках між обєктами, 

явищами, зумовлених особливостями апперцепції.
Нині у психолінгвістиці уснує кілька різновидів методу асоціа-

тивного експерименту: 
Вільний, ланцюжковий, спрямований, психофізіологічний асоці-

ативний експеримент.

Вільний асоціативний експеримент
Умовою його проведення є відсутність обмежень на реакції.
Учасник експерименту реагує на стимул першим словом, яке спа-

дає йому на думку. Такий прийом називають також методикою віль-
них асоціацій Кента-Розанова. 

У результаті застосування вільного асоціативного експерименту 
можуть бути створені словники асоціативних норм, один з яких вий-
шов 1977 р. за редакцією О. О. Леонтьєва.
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Метод вільних асоціацій дає змогу вивчати мовну картину світу, що є 
складовою національного менталітету та відображається у свідомості 
особистості. Цей метод також важливий для розроблення теорії та прак-

тики навчання іноземних мов.

Ланцюжковий асоціативний експеримент
Його учасники мають реагувати на стимул декількома асоціаці-

ями: перша відповідь є асоціаціями на слово-стимул, а наступні — 
здебільшого асоціаціями на попередню асоціацію. 

У результаті утворюється ланцюжок асоцітивних реакцій. За до-
помогою цього методу досліджують мовленнєві та мисленневі про-
цеси. 

Слова асоціативного ряду поєднуються в групи — семантичні 
гнізда, обсяг і кількість яких можуть різнитися.

У середньому в асоціативному ряду за одну хвилину утворюється три-
чотири гнізда обсягом у п’ять-шість слів.

Спрямований асоціативний експеримент 
Він передбачає, що його учасники мають реагувати на слово сти-

мул реакціями визначеного граматичного або семантичного класу 
(наприклад, лише іменниками або прикметниками у тому чи тому 
ступені порівняння, або лише синонімами тощо). Результатом спря-
мованого асоціативного експерименту є, наприклад, розподіл реак-
цій на категорії, визначення семантичної близькості між синонімами 
тощо.

Психофізіологічний асоціативний експеримент
Його основою є певні фізіологічні реакції людини. Зокрема, відо-

мі дослідження, пов'язані з реакціями на больові подразники, напри-
клад удар струму. До психофізіологічних асоціативних експеримен-
тів належить метод семантичної генералізації.

Він грунтується на дії умовних рефлексів: якщо якесь гніздо слів 
зв'язане асоціаціями семантичного характеру, то рефлекс, що виник 
на якусь частину цього гиізда, може бути викликаний і іншими його 
частинами. Реакція, вироблена на певне слово, може потирюватися 
на інші слова на основі їх семантичних зв'язків із ним. 
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Непрямі експериментальні методи

Використання непрямих методик веде до опосередкованих висновків, які 
доменструють звязки між різними якостями одних і тиз самих психічних 

процесів та звязків між якостями різних психічних процесів. 

Методика непрямого дослідження семантики

Вони передбачають, що досліджувані мають 
дати відповідь стосовно істинності або хиб-
ності судження. При цьому фіксують час від 
моменту, коли досліджуванний побачив су-
дження, до моменту, коли він дає відповідь.

Експеримент також може 
передбачати питання до 
учасників з метою з’ясува- 
ти, наскільки зрозумілим 

є для них матеріал.

Методика компонентного аналізу

Вона передбачає, що значення слів можна розкласти на компоненти і при 
цьому знайти параметри їх спільності. За цими параметрами можна ство-

рювати класифікації. (наприклад термінів).

Метод класифікації
Учасникам експерименту пропонують класифікувати певні слова 

за групами. При опрацюванню даних створюють матрицю на кожно-
го учасника, в якій ураховують усі групи. 

Після цього складають загальну матрицю. Потім дані, представ-
лені в ній, об'єднують у послідовні групи.

Такий метод дає змогу з’ясувати, як у свідомості носія мови представле-
ний лексикон і структуру цієї ментальної репрезентації. 

Лінгвістичний експеримент:
• позитивний експеримент, за якого дослідник припускає певні 

міркування стосовно слова, форми, способу словотворення і переві-
ряє, чи можна сказати ту чи іншу фразу, застосовуючи це правило;

• негативний експеримент, за якого створюють неправильне ви-
словлювання, а досліджуваний має знайти помилку та виправити її;

• альернативний експеримент, який полягає в тому, що досліджу-
ваний визначає тотожність чи нетотожність пропонованих уривків 
тексту.
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Формувальний експеримент
Суть полягає дослідженні не функціонування мовної здатності 

у мовленнєвій діяльності, а формування цієї здатності.

У психолінгвістиці поширене комплексне застосування методик, напри-
клад, асоціативні експериментальні методики можуть поєднуватися з ме-
тодикою семантичного диференціал. Це дає змогу всебічно охопити осо-

бливості досліджуваного явища та мовленнєвої діяльності загалом. 

Особливості застосування дискурс-аналізу  
у психолінгвістиці

Під терміном «дискурс» розуміють не просто акт мовлення, а й ту кон-
кретну ситуацію, позамовний контекст, прямо не висловлені цілі та на-

міри, що цей акт мовлення супроводжують.

Дискурс аналіз — це широкий міждисциплінарний напрям, який виник 
на ґрунті синтезу досягнень і методів багатьох лінгвістичних та соціаль-

них дисциплін.

В даний час дискурс-аналіз міцно зайняв місце основного на-
прямку досліджень в психолінгвістиці.

Основною перевагою дискурс-аналізу в порівнянні з більш тра-
диційними кількісними методами дослідження тексту є підхід до 
нього як до цілісної сутності. Контент-аналіз, як відомо, спрямова-
ний на виявлення тих чи інших дискретних характеристик тексту, 
для чого текст розбивається на окремі одиниці; передбачається, що 
текст дорівнює сумі цих частин.

• Ідейними попередниками сучаного дискурс-аналізу часто нази-
вають російських філоголів М. Бахтіна, Романа Якобсона. 

• На розвиток його як методу вплинули дослідження представни-
ків Празької лінгвістиної школи, а згодом — американського струк-
туралізму. 

• У них значну увагу приділено аналізу оповідних структур мі-
фів, літературних та повсякденних сюжетів.

• Культурно-антропологічна теорія Броніслава Малиновського, 
що грунтувалася на аналізі «примітивних» мов, демонструвала вза-
ємовязок мови і культури, зумовлений соціальною та біологічною 
природою людини, звертаючи увагу на фатичну форму поведніки. 
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• Важливим для становлення дискурс-аналізу були праці з ана-
літичної філософії, що пізніше розвинулися в теорію мовленнєвих 
актів.

• Ще одним джерелом сучасного дискурс-аналізу стала феноме-
нологічна мікросоціологія та соціологія мови. 

Розроблені в різних напрямах та школах підходи до аналізу мовленнєвої 
діяльності значно розширили і систематизували концептуальний апарат 

психолінгвістики. 

Типи дискурсу
При застосуванні дискурс-аналізу в психолінгвістиці важливим є 

визначення типу та різновиду дискурсу.

Розмежують усний дискурс, пов’язаний переважно з акустичним кана-
лом, і письмовий дискурс, який оприявнюється візуально.

За спрямованістю письмові дискурси класифікують на такі види:
1) Безадресатні письмові дискурси, які спрямовані на потенцій-

ного узагальненого адресата (художні, наукові, публіцистичні та 
інші тексти такого типу);

2) Адресатні письмові дискурси, у яких існує безпосередній 
зв’язок між намірами автора та інтерпретацією адресата (листи, по-
відомлення, записки).

За належністю субєкта виокремлюють персональний (особистісно 
орієнтований) дискурс та інституційний дискурс, у якому мовець є пред-

ставником певного соціального інституту (президент, парламент).

На основі аналізу безпосередньої комунікації можлива класифі-
кація типів дискурсу за соціально-мотиваційним принципом:

А) Афілятивний дискурс, який характеризується експресивним, 
контактним типом мовленнєвих дій та особистісно орієнтованою те-
матикою;

Б) Інтерпретаційний дискурс, за допомогою якого один партнер 
по комунікації хоче дізнатися більше про іншого, але так, щоб він 
цього не зрозумів;

В) Дискурс у формі діалогу-інтерв'ю, основною ознакою якого є 
розрив інформації між партнерами;



90

Г) Інструментальний дискурс, який реалізується у виробничій 
сфері у формі отримання інструкцій, розпоряджень, завдань. 

Малих груп 
(3-5 осіб)

Внутрішній 
(1 особа)

Міжлюдський 
(2 особи)

Публічний  
(20 осіб і більше)

Організаційний  
(100 осіб і більше)

Дискурси диференціюють за принципом  
істинності/неістинності на такі типи:

• Адекватно-істинний дискурс (мовець каже правду, і адресат 
сприймає її правильно);

• Контрадикторний дискурс (мовець каже неправду, адресат 
сприймає її як істину);

• Дискурс замовчування (інформація не є істинною, тому що вона 
не повністю подана адресатові);

• Дискурс дешифрування (розкриття брехні адресатом);
• Дискурс бажання неправди (адресату відома істина, але йому 

вигідно чути брехню);
• Конвенційно-неістинний дискурс (адресат і мовець за домовле-

ністю оперують неправдою);
• Шифровано-істинний дискурс (адресат і мовець сприймають не-

істинну інформацію, але їм відомий код перетворення її на істинну).

Типологія дискурсів відіграє важливу роль у систематизації знань про 
типи комунікації та унормовує характерні сфери мовленнєвої діяльності.
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