
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи 

_________________ проф. Я. І. Гарасим 

«____» __________ 2015 року 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПСИХОЛІНГВІСТИКА 

 

 

Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта» 

 

Напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Корекційна 

психопедагогіка». Логопедія 

 

Бакалавр корекційної освіти 

 

Логопед, практичний (спеціальний) психолог  

 

 

Денна форма навчання 

 

 

 

2015 рік 



 2 

 

Психолінгвістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом 

підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка»  

за спеціальністю   Логопедія 

«_______»__________________ 2015 року - 19 с. 

 

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії Лобода В.В. 

 

 

В.о. завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

« ______»  _____________ 2015 р.              _______________  доц. Лобода В.В. 

 

Схвалено науково-методичною радою факультету  

 

Протокол № _______  від «______» _____________ 2015 р. 

 

« ______»   _____________ 2015 р.       Голова _____________  

 

 

Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти 

 

Протокол № ____  від «______» __________ 2015 р. 

 

« ______»   ______________ 2015 р.       Голова ___________  доц. Ленів З.П. 

 



 3 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 1,5 

Галузь знань 

0101 «Педігогічна освіта» 

Нормативна 
Напрям підготовки  

6.010105 

«Корекційна освіта. 

Корекційна психопедагогіка» 

Змістових модулів – 

логопедія 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 45  

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 1 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

16 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

13 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  

залік 
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2. 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 

дослідження, - 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 потужним засобом управління мовленнєвою і 

немовленнєвою поведінкою людини. 

 

Завдання дисципліни – сформувати систему теоретико-методологічних знань із 

проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки – 

психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні відтворення і 

тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності 

майбутнього спеціаліста. А саме: 

 

- знайомство із психолінгвістикой як міждисциплінарної наукою; 

- знайомство із основними напрямками досліджень у психолінгвістиці та 

експериментальними методами, що застосовуються в них; 

- знайомство із основними поняттями і термінами сучасної психолінгвістики, знання 

яких необхідне для розуміння основних психолінгвістичних гіпотез; 

- розвиток навичок самостійної роботи студентів із мовними матеріалом як передумови 

для можливого прогнозування і розв’язування комунікативних конфліктів у 

професійному спілкуванні. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- основні категорії і поняття психолінгвістики; 

- основні підходи до розуміння предмета психолінгвістики, напрямки теоретичних і 

практико-орієнтованих психолінгвістичних досліджень; 

- історію і сучасні тенденції розвитку психолінгвістичних концепцій; 

- особливості психолінгвістичного аналізу текстів; 

- загальні психолінгвістичні закономірності засвоєння мови дітьми; 

- характеристики мовленнєвої діяльності; 

- систему мови, її структурні особливості. 

вміти:  
- послідовно і грамотно формулювати і висловлювати свої думки; 

- здійснювати процес розвитку всіх сторін мовлення дітей дошкільного та шкільного 

віку в освітніх установах; 

- враховувати у своїй професійній діяльності соціально-психологічні особливості 

взаємодії і спілкування всередині навчального колективу та управляти динамікою 

групових процесів; 

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

- аналізувати власну професійну діяльність. 
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3. Тематичний план вивчення дисципліни 

 

№ Тема К-ть годин 

1. Психолінгвістика – наука про мовленнєву діяльність. Історія 

становлення психолінгвістики (вступна лекція). 

       1 

2. Онтогенез мовлення.        3 

3. Психолінгвістичні моделі породження та сприйняття мовлення.        2 

4. Текст як об’єкт психолінгвістики.        1 

5. Експеримент у психолінгвістиці. Експериментальне вивчення 

побудови висловлювання та зв’язного тексту. 

       2 

6. Імовірнісний прогноз та відновлення цілісності тексту.        1  

7. Проблеми етнопсихолінгвістики.        2 

8. Патопсихолінгвістика.        2 

9. Прикладні аспекти психолінгвістики.        1 

10. Інтерпретація смислів і моделі світу.        1 

 Разом:        16 

 

4. Зміст програми курсу за темами 

 

 Тема 1. Психолінгвістика – наука про мовленнєву діяльність Історія становлення 

психолінгвістики (вступна лекція). Об'єкт і предмет вивчення психолінгвістики, відмінність 

психолінгвістики від традиційної описової лінгвістики. Причини появи психолінгвістики. 

Цілі і завдання дисципліни, основні напрямки дослідження – вітчизняні і за кордоном. 

Міждисциплінарний характер психолінгвістики. Мова – мовлення – мовленнєва діяльність.  

 Тема 2. Онтогенез мовлення. Біхевіоризм і підстави теорії мовленнєвої діяльності. Л.С. 

Виготський про витоки психічної діяльності людини (свідомість – система тісно 

взаємопов'язаних психічних процесів, що складається і розвивається по мірі розвитку 

дитини; формування свідомості – послідовне згортання зовнішньої дії спочатку в 

мовленнєву, а потім – у власне розумову). Вивчення механізмів психічної діяльності 

людини в роботах М.О. Бернштейна і П.К. Анохіна (теорія фізіологічної активності). 

Відмінність реальної мови від системи «мови» Соссюра: «центр» і «периферія» у 

мовленнєвій діяльності; ситуація у мовленнєвій діяльності. Знак як позначення 

(найменування) не окремого денотата, а цілої ситуації. Неможливість існування 

найменування в абсолютному відриві від зв'язків із численними ситуаціями, що існують у 
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свідомості реципієнта. Найменування без зв'язків із ситуацією – ідеалізований об'єкт 

соссюровскої «мови». Оволодіння мовою – процес осягнення світу в процесі спілкування з 

людьми, завдяки присвоєнню знаків мови і перетворенню їх у внутрішні символи мислення. 

Системи сигналізації тварин у природі. Найважливіша відмінність мови тварин від мови 

людини – відсутність семантичної функції і генетична фіксованість. Тварини, що вміють 

говорити – це доказ відсутності у тварин загального інтелекту. Діти-Мауглі – приклад того, 

що нормальне формування систем, які забезпечують засвоєння мови, вимагає своєчасної їх 

стимуляції мовленнєвими сигналами. Критичний період для успішного засвоєння мовлення. 

Дитяче мовлення як ключ до розуміння пізнавальних процесів. Засвоєння мовлення 

дитиною: домовленнєвий період, засвоєння звукової форми, зв'язок звучання зі змістом, 

активне зростання запасу слів, оволодіння морфологією, помилки у мовленні дітей, дитяча 

словотворчість, оволодіння синтаксисом, оволодіння значенням слова, «батьківська» мова, 

дитячі слівця, теорія. Мовлення, інтелект, знаки. Операції зі знаками як база для 

фундаментальних інтелектуальних операцій: порівняння, ототожнення, виділення об'єкта з 

багатьох подібних. Своєчасний розвиток мовлення – необхідна умова знакової підтримки 

інтелектуальних операцій.  Затримки у мовленнєвому розвитку і недостатня знакова 

підтримка інтелекту. Вплив глибоких дефектів мовлення на засвоєння та використання 

мовних та невласне мовних знаків. Розмовна жестова мова нечуючих як приклад знакової 

системи, що замінює природну мову; системи заміщення природної мови, що привносяться 

ззовні. Поняття гештальту й інсайту. Жан Піаже і французька школа. Теорія формування 

мовної свідомості в онтогенезі. 

 Тема 3. Психолінгвістичні моделі породження та сприйняття мовлення. Породження 

мовлення. Відображення правил породження мовлення у мовленнєвих помилках. Теорії 

походження мовлення. Моделі породження мовлення: стохастична модель, модель 

безпосередніх складових, трансформаційно-генеративна граматика Н. Хомського, теорія 

рівнів мови, модель Т – О – Т – Е, моделі Л.С. Виготського, О.О. Леонтьєва та В. Левелта. 

Сприйняття мовлення. Загальні закономірності сприйняття мовлення, сприйняття 

фізіологічне і смислове. Процес сприйняття як співвіднесення мовних знаків, організованих 

у морфологічному і синтаксичному відношенні, відповідно до уявлень мовця про дійсність. 

Механізми імовірнісного прогнозування. Апперцепція (залежність сприйняття від минулого 

досвіду) як прояв активності реципієнта при сприйнятті. Дж. Міллер про імовірнісне 

прогнозування висловлювання. Моделі сприйняття мовлення Ч. Осгуда і Л. А. Чистович. 

Проблема ментального лексикону в рамках вивчення процесів розуміння мовлення. 
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 Тема 4. Текст як об’єкт психолінгвістики. Слово – висловлювання – текст. Необхідність 

звернення до одиниць вищого рівня (аж до тексту) для визначення змістовної сторони 

одиниць другого рівня. Текст як гранична (вища) одиниця спілкування на знаковому рівні. 

Відображення у тексті мовної свідомості, мовної особистості та образу світу людини. 

Включеність тексту в немовленнєву діяльність. Роль тексту в структуруванні діяльності 

комунікантів. Структурування дійсності як опис її засобами мови. Трифазна структура 

діяльності при породженні тексту: орієнтування – породження – контроль. Трихотомія 

затекст – текст – підтекст при продукуванні висловлювання. Механізми, що діють при 

сприйнятті тексту: імовірнісне прогнозування, пресуппозиція, апперцепція. Проекція тексту 

як результат включення змісту тексту в смислове поле реципієнта. Гіпотеза Е. Геннекена 

про сприйняття змісту тексту. Проблема переказу тексту. Багатозначність тексту. 

Властивості тексту, його характеристики: цілісність, зв'язність, емотивність, прецедентність. 

 

 Тема 5. Експеримент у психолінгвістиці. Експериментальне вивчення побудови 

висловлювання та зв’язного тексту. Роль експерименту в психолінгвістиці. Різниця між 

об'єктивною і суб'єктивною семантикою в психолінгвістиці. Суб'єктивна семантика як 

асоціативна система, що існує у свідомості носія мови. Семантичне поле як сукупність слів 

разом із їх асоціаціями. Асоціативний експеримент: процедура та різновиди (вільний, 

спрямований і ланцюговий). Метод семантичного диференціала. Інші методи 

експериментального дослідження, що застосовуються в психолінгвістиці: методики 

доповнення і завершення речень, метод непрямого дослідження семантики, градуальне 

шкалювання, методика визначення граматичної правильності, опитувальник, методика 

прямого тлумачення слова, класифікація як метод вивчення когнітивних процесів, 

процедура кластер-аналізу (дерево кластеризації).  Гіпотези Дж. Міллера про психологічну 

реальність механізмів породження висловлювання. Відображення тема-рематичної 

структури тексту при його породженні та при трансформації. Закономірності збереження і 

викидання слів у тексті при його компресії. Можливі варіанти згортання тексту. 

 

 Тема 6. Імовірнісний прогноз та відновлення цілісності тексту. Закономірності сприйняття 

тексту реципієнтом. Характер усвідомлення найменування: чим менш знайомим є 

найменування, тим частіше мовець звертається до його структурі. Обумовленість характеру 

усвідомлення найменування (повністю або по частинах) соціолінгвістичними 

характеристиками реципієнта. Омонімія і відновлення цілісності тексту: «ефект обманутого 
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очікування» як результат різкого порушення механізму імовірнісного прогнозування; 

виникнення омонімії тексту в результаті порушення ієрархії ймовірностей асоціативних 

зв'язків. Залежність цілісності сприйняття від відповідності основних «даного» і «нового» в 

адресанта і адресата. Фактори, що призводять до неправильного сприйняття висловлення 

(тексту): омонімія ключових слів, недостатність контексту, неврахування показників 

зв'язності. 

 

 Тема 7. Проблеми етнопсихолінгвістики. Етнолінгвістика – наука, що займається 

дослідженням взаємовідносин між мовою і культурою. Культура матеріальна і духовна. 

Мова як невід'ємна частина культури. Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа: 

структура мови визначає структуру мислення і спосіб пізнання зовнішнього світу. Сильний і 

слабкий варіанти гіпотези Сепіра-Уорфа. Національно-культурна специфіка слова. Дві 

точки зору на прояв культури в слові: лінгвістична та психолінгвістична. Розуміння 

фонового знання як пресуппозіціонального. Фонове знання – приналежність глибинного 

рівня свідомості, внутрішня ідеальна модель зовнішнього світу або його фрагмента. Два 

рівні свідомості у психолінгвістиці: мовна (вербальна, логічно усвідомлювана й 

експліцитна) та немовна (невербальна, смислова, неусвідомлювана та імпліцитна). Лакуни – 

базові елементи національної специфіки лінгвокультурної спільності, що утрудняють 

розуміння фрагментів тексту реципієнтами інших культур. Типи лакун: лексичні, 

граматичні, стилістичні. Національно-специфічні (лакунізовані) особливості мовлення: 

спосіб заповнення пауз, спосіб розкладання слова, якщо необхідно точно транслювати його 

співрозмовнику, етикетні характеристики актів спілкування, рольові особливості 

спілкування, номенклатура текстових стереотипів. Основні ознаки лакуни: незрозумілість, 

незвичність, чужість. Способи заповнення лакун: тлумачення, переклад морфологічним 

шляхом, дослівний переклад, детальне коментування. Зіставлення у процесі міжкультурної 

комунікації «образів» культур. Терпимість (толерантність) – умова нормального розвитку 

суспільства. Мовленнєва поведінка при вивченні іноземної мови. Природний і штучний 

білінгвізм. Рецептивний, репродуктивний і продуктивний білінгвізм. Помилки при вивченні 

іноземної мови, поняття інтерференції. Мовлення іноземця. Культурний шок і 

аккультурація, її етапи. Лінгвістичний шок, способи оптимізації міжкультурної комунікації. 

Інтеркультурні контакти. 
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 Тема 8. Патопсихолінгвістика. Патопсіхолінгвістіка – наука про відхилення у формуванні та 

протіканні мовленнєвих процесів в умовах несформованості або розпаду особистості. 

Мовлення у стані емоційної напруженості та її особливості (лінгвістичні та семантичні). 

Мовлення у зміненому стані свідомості та його характерні риси (зниження різноманітності 

лексикону, стереотипізація мовлення, спрощення синтаксису, збільшення кількості 

помилок, розмивання цілісності мовлення, дестабілізація мовної свідомості). Мовлення при 

окремих захворюваннях. Фактори, що призводять до фантастичного спотворення дійсності: 

соціально-психологічні (міфи), соціальні (релігія) та психопатологічні. Роль мови у процесі 

фантастичних відображень дійсності. Акцентуація – посилення певних психічних 

властивостей або рис характеру. Психопатія – значна дезорганізація психічної діяльності. 

Мовлення шизофреніка, паранойяльного психопата, епілептика, істероїда. Мовлення у стані 

депресії, осіб з хворобою Альцгеймера і Паркінсона. Порушення мовлення (афазії, дислексія 

і дисграфія). Дефекти мовлення (алалія, дисфонія, ринолалія, заїкання, браділалія, тахілалія, 

дизартрія, дислалія). Патопсихолінгвістичні дослідження – ключ до розуміння механізмів 

породження і сприйняття мовлення. 

 Тема 9. Прикладні аспекти психолінгвістики. Значення психолінгвістики при 

нейролінгвістичному програмуванні й автоматичному аналізі текстів, при вивченні проблем 

словесного маніпулювання особистістю. Судова психолінгвістика. Ідентифікація 

особистості на основі мовлення. Мова і гендер. Гендерлект – сукупність особливостей 

мовленнєвого стилю чоловіків і жінок. Прояв мовленнєвого стилю на двох рівнях: 

мовленнєвої поведінки й мовлення. Основні особливості мовленнєвого стилю чоловіків і 

жінок. Можливість використання даних про жіноче й чоловіче мовлення для ідентифікації 

тексту, при спілкуванні з представниками різних груп, при розробці рекламних текстів 

різної адресації. 

 Тема 10. Інтерпретація смислів та моделі світу. Процес означування – центральний аспект 

системи взаємодії людини з навколишнім світом. Побудова людиною моделі навколишнього 

світу за допомогою знакової системи. Опис смислів за методом А. Вежбицької. 

Категоризація як процес стиснення різноманіття. Адекватність культур і вибору мовних 

засобів для вираження культурно значущих понять і відносин. Категоризація і схожість. 

Порушення у сфері встановлення подібності. Гештальти – розумові реалії. Життєвий досвід 

і категоризація. Категорія – розумова реалія, що має внутрішню структуру і відображає 

реалії об'єктивного світу. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у тому числі 

л с п с.р. лаб. разом 

Тема 1. Психолінгвістика – наука про мовленнєву 

діяльність Історія становлення психолінгвістики. 

Підстави теорії мовленнєвої діяльності 

2     2 

Тема 2. Характеристика мови та мовлення. Теоретичні 

концепції формування мовленнєвої свідомості в 

онтогенезі. Фізіологічні основи розвитку мовлення. 

 2  2  4 

Тема 3. Онтогенез мовлення. 2     2 

Тема 4. Мовленнєва діяльність як категорія психології 

мовлення. Мовлення як об’єкт наукових досліджень. 
 2  2  4 

Тема 5. Психолінгвістичні моделі породження та 

сприйняття мовлення. Породження мовлення 
2     2 

Тема 6. Характеристика формування мовлення в 

онтогенезі. 
 2  1  3 

Тема 7. Текст як об’єкт психолінгвістики. Об'єктивна і 

суб'єктивна семантика у психолінгвістиці. 
2     2 

Тема 8. Закономірності опанування компонентами мовної 

системи. 
 2  1  3 

Тема 9. Експеримент у психолінгвістиці. 

Експериментальне вивчення побудови висловлювання та 

зв’язного тексту. Імовірнісний прогноз та відновлення 

цілісності тексту. 

2     2 

Тема 10. Експресивне усне мовлення. Імпресивне усне 

мовлення. 
 2  2  4 

Тема 11. Проблеми етнопсихолінгвістики 2     2 

Тема 12. Характеристика зовнішнього усного мовлення. 

Характеристика внутрішнього мовлення. 
 2  2  4 

Тема 13. Патопсихолінгвістика. 2     2 

Тема 14. Періодизація мовленнєвого розвитку дітей. 

Характеристика формування основних компонентів 

мовленнєвої системи в онтогенезі. 

 2  2  4 

Тема 15. Прикладні аспекти психолінгвістики. 

Інтерпретація смислів та моделі світу. 
2     2 

Тема 16. Особливості засвоєння різних сторін мовлення.  2  1  3 

Усього годин за весь курс навчання 16 16 0 13 0 45 
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6. Теми семінарських занять 

 

№ Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 Характеристика мови та мовлення. Теоретичні концепції формування 

мовленнєвої свідомості в онтогенезі. Фізіологічні основи розвитку 

мовлення. 

1. Характеристика І сигнальної системи як носія образного мислення. 

2. Характеристика ІІ сигнальної системи як носія логічного понятійного 

мислення. 

3. Механізм становлення ІІ сигнальної системи.  

4. Проблема співвідношення біологічних і соціальних факторів мовленнєвого 

розвитку. 

5. Мовлення людини та комунікація у тварин. 

2 

2 Мовленнєва діяльність як категорія психології мовлення. Мовлення як 

об’єкт наукових досліджень. 

1. Структура мовленнєвої діяльності. 

2. Психічний, лінгвістичний, психолінгвістичний напрямки дослідження 

структури мовленнєвої діяльності. 

3. Мовна здібність. Мовленнєві дії. Мовленнєві навички. Мовленнєві уміння. 

4. Міжпредметні інтеграційні зв’язки курсу «Психолінгвістика» з іншими 

науками. 

5. Наукові методи дослідження: теоретичні, емпіричні, статистичні. 

2 

3 Характеристика формування мовлення в онтогенезі.  

1. Розвиток позначувальної функції слова та значення слова в онтогенезі. 

2. Мова як система орієнтирів для діяльності в предметному світі. 

3. Зв'язок мовлення з іншими психічним процесами. 

4. Місце слова в організації пізнавальних процесів (відчуття та сприймання). 

5. Роль слова у розвитку пам’яті. Словесна пам'ять, її одиниці та пов’язані з 

ними особливості мовлення. 

2 

4 Закономірності опанування компонентами мовної системи. 

1. Розвиток активного усного мовлення. 

2. Закономірності оволодіння словником. 

3. Закономірності оволодіння граматичною будовою мовлення. 

4. Формування усвідомлених мовленнєвих одиниць у дошкільників. 

5. Етапи програмування мовленнєвого висловлювання (мотив, задум 

мовленнєвого висловлювання, лексико-граматичне структурування, 

перешифровка у моторні зони). 

2 

5 Експресивне усне мовлення. Імпресивне усне мовлення. 

1. Характеристика моделей породження мовлення: схоластичні, 

безпосередніх складових. 

2. Моделі на основі трансформаційної граматики. 

3. Когнітивні моделі. 

4. Психолінгвістична теорія породження мовлення. 

5. Теорії сприйняття мовлення:  

2 

6 Характеристика зовнішнього усного мовлення. Характеристика 

внутрішнього мовлення. 

1. С. Л. Рубінштейн, А. М. Леушина про взаємозв’язок контекстового та 

2 
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ситуативного мовлення. 

2. Усне мовлення та його провідні форми. Класифікація діалогу. 

3. Види монологу: опис, розповідь, роздум. Категоріальні особливості 

монологу.  

4. Загальна характеристика письмового мовлення. Співвідношення усного і 

письмового мовлення. 

5. Загальна характеристика процесу читання. Процеси сприймання 

письмового тексту. 

6. Сенсомоторний семантичний рівень процесу читання. Л. С. Виготський 

про читання тексту.  

7. Основні операції письма. 

8. Концепція розвитку мислення та мовлення в роботах Л. С. Виготського. 

9. Егоцентричне мовлення як проміжна форма між зовнішнім та внутрішнім 

мовленням. 

10. Загальна характеристика внутрішнього мовлення. Психологічний механізм 

внутрішнього мовлення. 

7 Періодизація мовленнєвого розвитку дітей. Характеристика формування 

основних компонентів мовленнєвої системи в онтогенезі. 

1. А. Маркова про психологічну періодизацію мовленнєвого розвитку 

дитини.  

2. Р. Левіна про основні етапи розвитку мовної свідомості дитини.  

3. М. Лісіна про розвиток форм спілкування: ситуативно-особистісна, 

ситуативно-ділова, позаситуативно-пізнавальна, позаситуативно-

особистісна. 

4. Модель формування мовної здібності за П. Блонським.  

5. Підготовчі елементи у розвитку звукової сторони мовлення. 

Характеристика лепету.  

6. Наслідування звуків і слів. Послідовність засвоєння звуків.  

7. Послідовність сприймання на слух і артикулювання дітьми приголосних 

звуків (за В. Бельтюковим).  

8. Типові недоліки звуковимови дітей.  

9. Самостійне оформлення мовлення (за Г. Розенгард-Пупко). 

10. Перші усвідомлені слова в мовленні.  

2 

8 Особливості засвоєння різних сторін мовлення.  

1. Характеристика (за Піаже) доопераціональної стадії, стадії конкретних 

операцій, стадії формальних операцій.  

2. Інтеріоризація у процесі засвоєння значення слів.  

3. Значення мовленнєвої практики та предметно-практичної діяльності 

дитини в процесі інтеріоризації.  

4. Значення мовлення в концепції соціального розвитку дитини. 

5. Розвиток словника активного мовлення дітей другого року життя.  

6. Розвиток словника та активного мовлення дітей третього року життя. 

7. Розвиток словника дітей дошкільного віку. Конструювання дітьми нових 

слів.  

8. Характеристика формування основних компонентів мовної системи в 

онтогенезі (лексичний, семантичний, морфологічний). 

9. Особливості засвоєння граматичної будови мовлення.  

10. Засвоєння дітьми дошкільного віку категорії роду, числа, відмінків.  

2 

 ВСЬОГО 16 
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7. Теми практичних занять 
 

№ Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено 0 

 

8. Теми лабораторних занять 
 

№ Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено 0 

 

9. Самостійна робота 
 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 1. Відмінність людського мовлення від засобів спілкування вищих 

тварин. Досвід навчання мавп людського мовлення. 

2. А. Іванов-Смоленський про 3 основні форми тимчасових мовних 

зв’язків.  

3. Фізіологічні механізми формування мовлення: безумовні, умовні 

рефлекси, збережений слух, зір.  

4. Особливості утворення мовних рефлексів за М Красномовським.  

2 

2 1. Закономірності мовленнєвого розвитку (за Л. Федоренко). 

2. Генезис регулюючої функції мовлення.  

3. Роль мовлення в організації вольового акту.  

4. Артикуляційна програма та її місце в процесі породження мовлення. 

2 

3 6. Онтогенез мовленнєвого висловлювання, дискурсу.  

7. Мозкова організація процесів декодування мовленнєвого 

повідомлення. 

1 

4 8. Семантика тексту. 

9. Розуміння мовлення. Розуміння слова. 

1 

5 11. Розуміння речень. Розуміння глибинної та поверхневої структури 

речення. 

12. Розуміння тексту, дискурсу. М.І. Жинкін про породження, розуміння 

складного висловлювання.  

13. Особливості формування внутрішнього мовлення в онтогенезі. 

14. Концепція М.І.Жинкіна про універсальний предметний код 

внутрішнього мовлення.  

2 

6 6. Розвиток мовлення дітей 2 року життя. Виникнення самостійного 

мовлення (друге півріччя другого року життя).  

7. Розвиток мовлення дітей 3 року життя. 

8. Становлення і розвиток звуковимови дітей молодшого дошкільного 

віку 

9. Становлення і розвиток звуковимови дітей середнього дошкільного 

віку 

10. Становлення і розвиток звуковимови дітей старшого дошкільного віку. 

2 
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7 15. Розвиток сенсомоторної логіки у засвоєння предметних відношень.  

16. Розвиток концептуальної логіки у засвоєнні семіотичних (знакових) 

засобів.  

17. Когнітивний аспект опанування мовою. 

18. Засвоєння дітьми дошкільного віку категорії присвійності, засвоєння 

виду дієслів.  

2 

8 19. Засвоєння дітьми каузативних відношень. 

20. Специфіка виявлення дитячої словотворчості.  

21. Аналіз книги К. Чуковського «Від двох до п’яти». Типові помилки у 

мовленні дітей. 

22. Підготовка до семестрового контролю  

1 

 РАЗОМ 13 

 

Самостійна робота передбачає вивчення теоретичної літератури та її реферативний 

виклад (див. список літератури). 

 

10. Індивідуальне завдання 
 

Провести експеримент (за однією з методик – на вибір студента) та підготувати 

презентацію за його результатами. 

Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:  

1. Мова і мислення. 

2. Мовленнєва діяльність: структура та компоненти. 

3. Об'єкт і предмет психолінгвістики. 

4. Ідеї В. Гумбольдта та психолінгвістика. 

5. Ідеї І.О. Бодуена де Куртене та психолінгвістика. 

6. Ідеї О.О. Потебні та психолінгвістика. 

7. Мова тварин. Тварини, що вміють говорити. 

8. Діти-Мауглі. 

9. Мій мовленнєвий розвиток (мовлення моєї дитини, брата, сестри). 

10. Основні етапи розвитку дитячого мовлення. Як дитина опановує вимову. 

 

 

11. Теми курсових робіт 
 

1. Спілкування дорослих із дітьми з особливими потребами: прагматичний аспект. 

2. Формування мовної особистості дітей із ТПМ у процесі вивчення іноземної мови: 

теоретичний аспект. 

3. Способи мовленнєвого впливу на особистість дитини з ТПМ. 

4. Психолінгвістичні аспекти нейролінгвістичного програмування. 

5. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку в онтогенезі. 

6. Сучасні інформаційні технології в корекційній педагогіці. 

7. Особливості дистанційного (електронного) навчального курсу для учнів з особливими 

освітніми потребами. 

8. Психолого-педагогічний аспект використання сучасних комп’ютерних та Інтернет-

технологій у корекційному навчанні. 
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12. Поточний та підсумковий контроль. Питання до заліку 
 

1.  Як дитина засвоює граматику. 

2.  Гіпотези про походження мови у філогенезі. 

3.  Моделі і механізми породження мовлення. 

4.  Трансформаційно-генеративна граматика Н. Хомського. 

5.  Модель породження мовлення В. Левелта. 

6.  Внутрішнє мовлення як інструмент мислення. 

7.  Функції співу: коли і навіщо співають люди. 

8.  Як людина розуміє мовлення. 

9.  Імовірнісне прогнозування при сприйнятті мовлення. 

10.  Текст як вища одиниця мовленнєво-мисленнєвої діяльності. 

11.  Пресуппозиції у тексті. 

12.  Прецедентність у тексті. 

13.  Основні результати асоціативних експериментів. 

14.  Принципи класифікації асоціацій. 

15.  Методика семантичного диференціала. 

16.  Як звук пов'язаний зі змістом (фоносемантика). 

17.  Методика доповнення. 

18.  Поняття мовної картини світу. 

19.  Гіпотеза Сепіра-Уорфа. 

20.  Білінгвізм та його типи. 

21.  Психолінгвістичні аспекти перекладу та міжкультурного спілкування. 

22.  Способи створення мовленнєвої ситуації при навчанні іноземної мови. 

23.  Фізіологічні центри мовлення. 

24.  Порушення і дефекти мовлення. 

25.  Мовлення у стані емоційного напруження. 

26.  Психіатрична лінгвістика. 

27.  Мовлення глухонімих. 

28.  Моторна та сенсорна афазія. 

 

13. Методи навчання 
 

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 проблемний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 дослідницький; 

 наочні; 

 словесні; 

 практичні; 

 інтерактивні методи: метод проектів. 

 

14. Методи контролю 
 

1. Усні відповіді на семінарському занятті. 

2. Тестові завдання. 

3. Виконання самостійних практичних робіт. 

4. Виконання індивідуального завдання 
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15. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Норми оцінювання 

навчальних досягнень студентів 

при запровадженні 100 - бальної системи 

 

Поточне оцінювання СР ІНДЗ Залік За 

семестр 

Сума 

Т2 Т4 Т6 Т8 5 15 40 100 100 

5 5 5 5 

Т10 Т12 Т14 Т16 

5 5 5 5 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Критерії та норми оцінювання  

Основними критеріями є: 

 характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність, 

точність знань, їх міцність); 

 якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, 

послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови); 

 якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і 

правильність, самостійність суджень, грамотність викладу); 
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 рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, активність, 

дотримання норм поведінки, моральне здоров’я, ціннісні орієнтири). 

 

ОЦІНКА «ВІДМІННО» 

 правильне, повне засвоєння програмового матеріалу; 

 свідоме, аргументоване   висвітлення   теми,   правильне   і   доцільне 

використання наукової термінології; 

 логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного 

матеріалу прикладами, фактами з різних сфер; 

 вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності; 

 самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’язку, 

взаємозумовленості; 

 виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні 

судження. 

 

ОЦІНКА «ДОБРЕ» 

 свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями і 

прогалинами у другорядному матеріалі (1-2 незначні помилки); 

 аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень; 

 самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача; 

 незначне порушення послідовності викладу; 

 недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках. 

 

ОЦІНКА «ЗАДОВІЛЬНО» 

 неповне засвоєння матеріалу програми, виклад матеріалу з кількома (3-5)    

незначними   помилками,   які   студент   може   виправити   за допомогою викладача; 

 самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача; 

 деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє розкриття суті 

явищ, понять; 

 недостатнє самостійне мислення, не проглядається причинно-наслідковість, 

взаємозв'язок; 

 бідність мови, відсутність або неконкретність висновків. 
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ОЦІНКА «НЕЗАДОВІЛЬНО» 

 відсутність знань, умінь і навичок; 

 знання матеріалу за обсягом менше половини; 

 несвідоме, механічне використання лише фрагментарних знань; 

 виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації; 

 відсутність логіки і мисленєвої діяльності, не зроблені висновки, узагальнення; 

 допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і 

термінології. 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Курс лекцій з тем, що виносяться на теоретичне опрацювання. 

2. Підручники та посібники. 

3. Плани практичних та семінарських занять. 

4. Завдання для самостійного опрацювання. 

5. Базова та допоміжна література. 

6. Пакети завдань для здійснення контролю. 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

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. : Педагогика, 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. Калмиков, 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. Куранова. – 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. 
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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. 

Додаткова література 

 

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. 

1. Пиаже Ж. Речь и мышление ребѐнка. - М. : Наука, 1994. 

2. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. - М. : Высшая школа, 1996. 

3. Спивак Д.Л. Изменѐнные 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. 

 

15. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни 

 

Для проведення лекцій та семінарських занять використовується лекційний зал, 

оснащений комп’ютером, проектором та екраном. 


