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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психолінгвістака» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

6.010105 «Корекційна педагогіка». 

Міждисциплінарні звʼязки: дисципліни фахового спрямування. 

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. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 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 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. 

 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 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. 



 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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