
Психолінгвістика 

Лекціѐ 1 



Література до лекції 1 
Арутянова Н.Д. Типы ѐзыковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 338 с. 
Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. О механизмах построениѐ высказываниѐ. – М.: Теревинф, 2002. – 144 с. 
Балонов Л.Я., Деглин В.Л., Черниговскаѐ Т.В. Функциональнаѐ асимметриѐ мозга в организации речевой деѐтельности // Хрестоматиѐ по нейропсихологии / Отв. 

ред. Хомскаѐ Е.Д. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2004. – С. 526-541. 
Бехтерев В.М. Об индивидуальном развитии речевой функции нервно-психической сферы по данным объективной психологии. – СПб., 1910.  
Бехтерева Н.П., Бундзен П.В., Гоголицын Ю.Л. Мозговые коды психической деѐтельности: Монографиѐ. – Л.: Наука, 1977. – 165 с. 
Брушлинский А.В. О точности и строгости психологических понѐтий // Психол. информац. бяллетень. – 2001. – №1-2. – С. 3-6. 
Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение: Избр. психол. тр. - 2-е изд. - М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та. - Воронеж: Изд-во НПО МОДЭК, 2003. 
Веккер Л.М. Психика и реальность: единаѐ теориѐ психических процесов. – М.: Смысл, 1998. – 685 с. 
Выготский Л.С. Избранные психологические исследованиѐ. Мышление и речь. Проблемы психологического развитиѐ ребенка. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. -519 с. 
Винокур Т.Г. Говорѐщий и слушаящий: Варианты речевого поведениѐ. – М., 1993.  
Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество: Исследованиѐ по семиотике, психолингвистике, поэтике: Избр. тр. – М.: Лабиринт, 1998. – 366 с. 
Забавников Б.Н. К проблеме структурированиѐ речевого акта (речевого действиѐ) // Вопр. ѐзыкознаниѐ. – 1984. – №6. – С. 119-124. 
Залевскаѐ А.А. Введение в психолингвистику / Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М., 1999. – 382 с. 
Залевскаѐ А.А. Психолингвистические исследованиѐ. Слово. Текст: Избр. тр. – М.: Гнозис, 2005. – 543 с. 
Зимнѐѐ И.А. Речевой механизм в схеме порождениѐ речи//Психологические и психолингвистические проблемы владениѐ и овладениѐ ѐзыком.-М.:Изд. МГУ, 1969. 
Зимнѐѐ И.А. Упреждаящий синтез и вероѐтностное прогнозирование в речевом поведении. – М.: Педагогика, 1973. – 215 с. 
Кобозева И.М. «Теориѐ речевых актов» как один из вариантов теории деѐтельности // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. ХVII. – С. 7-21 
Кольцова М.М. Ребенок учитсѐ говорить. – 2-е изд. – М.: Сов. Россиѐ, 1979. – 192 с. 
Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учитсѐ говорить. Пальчиковый игротренинг. – Екатеринбург: У-Факториѐ, 2004. – 224 с. 
Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл; СПб.: Лань, 2003. – 287 с. 
Леонтьев А.А. Психологиѐ общениѐ: Пособие длѐ доп. образованиѐ: 2-е изд. – М.: Смысл, 1997. – 365 с. 
Леонтьев А.А. Речеваѐ деѐтельность // Основы теории речевой деѐтельности. – М.: Наука, 1974. – С. 2-29. 
Леонтьев А.Н. Общее понѐтие о деѐтельности // Основы теории речевой деѐтельности. – М.: Наука, 1974. – С. 5-20. 
Луриѐ А.Р. О двух основных классах афазических нарушений речи // Хрестоматиѐ по нейропсихологии / Отв. ред. Хомскаѐ Е.Д. - М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2004. 
Луриѐ А.Р., Симерницкаѐ Е.Г. О функциональном взаимодействии полушарий головного мозга в организации вербально-мнестических функций // Хрестоматиѐ по 

нейропсихологии / Отв. ред. Хомскаѐ Е.Д. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2004. – С. 181-198. 
Луриѐ А.Р., Смирнов Н.А., Филатов Ю.М. О речевых нарушениѐх после операций на левом зрительном бугре // Хрестоматиѐ по нейропсихологии / Отв. ред. 

Хомскаѐ Е.Д. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2004. – С. 476-483. 
Лѐх Н.Ю. Особенности восприѐтиѐ слов в шуме и функциональнаѐ асимметриѐ мозга: Автореф. дис. … канд. психол. наук / С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 1996. – 18 с. 
Михальскаѐ А.К. Основы риторики // Психолингвистика в очерках и извлечениѐх: Хрестоматиѐ / Авт.-сост. В.К.Радзиховскаѐ, А.П.Кирьѐнов, Г.А.Пекишева; Под общ. 

ред. В.К.Радзиховской. – М.: Академиѐ, 2003. – С. 435-446. 
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 1999. – 720 с. 
Румѐнцева И.М. Психологиѐ речи и лингвопедагогическаѐ психологиѐ. – М.: PerSe (Логос), 2004. – 316 с. 
Семиченко В.А. Психологиѐ речи: Учебное пособие. – К.: Магистр-S, 1998. – 112с. 
Сеченов И.М. Избранные произведениѐ. – М.: Учпедгиз, 1953. – 335 с. 
Черниговскаѐ Т.В. Эволяциѐ ѐзыковых и когнитивных функций: физиологические и нейролингвистические аспекты: Дис. ... докт. биол. наук. – СПб., 1993. – 298 с. 
Черниговскаѐ Т.В., Деглин В.Л. Проблема внутреннего диалогизма (нейрофизиологическое исследование ѐзыковой компетенции) // Труды по знаковым системам. 

– Тарту, 1984. – Вып. 17. – С. 33-44. 
Щерба Л.В. Языковаѐ система и речеваѐ деѐтельность / АН СССР, Комис. по истории филол. науки. – Л.: Наука, 1974. – 428 с. 



Мовленнѐ ѐк об’юкт дослідженнѐ 
різних галузей сучасної науки 

• Лінгвістика (мовознавство) (Є.Бенвеніст, Ж.Вандріюс, 
В.В.Виноградов, О.Єсперсен, А.П.Загнітко, В.О.Звегінцев, І.М.Кобозюва, 
М.П.Кочерган, В.З.Панфілов, О.О.Потебнѐ, Ф.Соссяр, Л.П.Якубинський)  

• Нейрофізіологіѐ  

• Нейролінгвістика та Нейропсихологіѐ (Т.В.Ахутіна, 
Ж.М.Глозман, О.Р.Луріѐ, Є.Г.Семерницька, В.М.Смірнов, Є.Д.Хомська, 
Л.С.Цвюткова, А.Н.Шандуріна, Р.Якобсон) 

• Психологіѐ та Психолінгвістика (психологіѐ мовленнѐ) 
(Ю.Б.Гиппенрейтер, Т.М.Дрідзе, О.О.Леонтьюв, О.К.Маркова, 
Л.О.Петровська, Є.Ф.Тарасов, Г.П.Щедровицький) 



Рубінштейн; 29, с. 382  

• “Мовленнѐ – діѐльність спілкуваннѐ – вираженнѐ, 
впливу, повідомленнѐ  засобами мови; мовленнѐ 
– це мова в дії. Мовленнѐ... це юдність певної 
діѐльності  (спілкуваннѐ)  і певного змісту, ѐкий 
позначаю й, позначаячи, відображаю буттѐ. 
Точніше, мовленнѐ – це форма існуваннѐ 
свідомості (думок, почуттів, переживань) длѐ 
іншого, що ю засобом спілкуваннѐ з ним, форма 
узагальненого відображеннѐ дійсності, або форма 
існуваннѐ мисленнѐ”  



М.І.Жинкін *11, с. 34+.  

• …не існую мови без мовленнѐ, а мовленнѐ – без 
мови. Ці структури він називав 
“комплементарними”, не існуячими порізно. 
Вони – нібито атоми одніюї молекули. 

• Лядській мові притаманна та дивовижна 
особливість, що із обмеженого числа 
мовленнювих звуків (фонем) утворяю велетенське 
число слів, зі слів може бути складено 
незчисленне число речень, з речень можуть бути 
сформовані тексти (мовленнѐ); також будь-ѐка 
ситуаціѐ може бути відображена в мовленнювому 
висловленні. 



Мовленнѐ ѐк мовленнюва поведінка 

• Т.Г.Винокур, І.О.Зимнѐ, О.О.Леонтьюв, Н.Хомський 

• Мовленнюва поведінка зумовлена соціальними 
факторами: культура, національні особливості, 
етика, вихованнѐ, міжособистісне спілкуваннѐ, ѐкі 
в процесі інтеріоризації стаять внутрішніми 
компонентами психічних структур. 
Зовнішні проѐви психофізіологічних процесів у 
мовленнювій поведінці лядей виражаятьсѐ з 
фонетичного боку мовленнѐ (вібраціѐ голосу, 
темброві модулѐції, збільшений темп, швидкість 
мовленнювих реакцій) *Рубінштейн+. 



Мовленнѐ ѐк мовленнюва здібність 
(компетенціѐ) лядини 

• (Г.І.Богін, Н.С.Лейтес, С.Л.Рубінштейн, 
А.М.Шахнарович) 

• Загальна потенційна здатність до 
оволодіннѐ мовоя і пов’ѐзані з ціюя 
здатністя проблеми устроя та 
функціонуваннѐ мовленнювого апарату, 
готовність індивіда до мовленнѐ 

• + прагматична компетенціѐ – ѐк знаннѐ 
(імпліцитні й експліцитні) механізмів 
використаннѐ мови *Арутянова+.   



Мовленнюва організаціѐ  

• юдність процесу переробки й 
упорѐдкуваннѐ мовленнювого досвіду й 
утримуваного внаслідок цього процесу 
продукту – індивідуальної мовної системи, 
ѐка трактуютьсѐ ѐк система концептів 
*Залевська+.  



Продукт мовленнѐ  

• мовний матеріал, ѐкий може лише 
опосередковано впливати на процес 
мовленнѐ. Длѐ цього він передусім маю 
бути переробленим індивідом таким 
чином, щоб знайти відображеннѐ, по-
перше, в мові ѐк засобі спілкуваннѐ 
(неусвідомлена мова);  по-друге, в мові ѐк 
засобі метамовної діѐльності (усвідомлена 
мова).  



Мовленнювий досвід  

• (Є.Д.Божович, Л.І.Божович) 

• Існую ѐк засіб взаюмодії індивіда з навколишнім 
світом; отже, завжди міститьсѐ в ширшому 
діѐльнісному контексті, з ѐким маять 
узгоджуватисѐ продукти перебудови 
мовленнювого досвіду ѐк одніюї із складових 
багатограної діѐльності лядини *Залевська+.  

• Піддаютьсѐ перебудові у зіставленні з 
індивідуальноя й особистісноя картиноя світу 
(“образом світу” – О.М.Леонтьюв), у зв’ѐзку з 
емоційно-оцінявальним маркуваннѐм.  



Мова vs Мовленнѐ 

• МОВЛЕННЯ – певний пізнавальний або психічний процес; 
тоді ѐк МОВА – система засобів мовленнювої діѐльності.  

• Мовлення - спосіб формуваннѐ і формуляваннѐ окремих 
думок; а Мова - інструмент, знарѐддѐ, з допомогоя ѐкого 
ці думки отримуять вербальне оформленнѐ.  

• Мовленнєва діяльність лядини - індивідуально 
реалізований процес кодуваннѐ і декодуваннѐ інформації 
в тій або іншій мовній формі.  

• МОВА – система знаків, символів і правил оперуваннѐ з 
ними, в ѐкій закріпляютьсѐ узагальнений і 
опосередкований досвід відображеннѐ реального світу.  



В.А.Семиченко: проблема 
диференціації мови і мовленнѐ 

• мовленнѐ ѐк результат соціального розвитку лядини; 
• мовленнѐ ѐк фактор розвитку особистості; 
• мовленнѐ ѐк спосіб взаюмодії між лядьми; 
• мовленнѐ ѐк форма самовираженнѐ особистості; 
• мовленнѐ ѐк спосіб оптимізації психічних процесів; 
• мовленнѐ ѐк канал діагностики психічних особливостей; 
• мовленнѐ ѐк засіб контроля та самоконтроля; 
• мовленнѐ ѐк відображеннѐ рольової поведінки; 
• мовленнѐ ѐк пізнавальний процес. 
 
Протѐгом свого життѐ лядина користуютьсѐ різними видами мов:  
• звуковоя літературноя мовоя,  
• мовоя певної соціальної групи,  
• мовоя жестів і рухів,  
• мовоя запахів,  
• мовоя квітів. 



Як висновок: 

На індивідуальному рівні мова: засіб, за допомогоя 
ѐкого організуять безпосередню спілкуваннѐ + 
умова набуттѐ узагальненого досвіду конкретноя 
лядиноя + форма існуваннѐ цього досвіду в 
індивідуальній свідомості. 

 

Мовлення ѐк фактор індивідуального життѐ лядини 
без опануваннѐ певної мови неможливе. Проте 
сама мова може існувати і незалежно від 
конкретної лядини, маю свої закони, ѐкі виходѐть 
за рамки психології. 



Предмет дослідженнѐ 

• ПСИХОЛОГІЯ вивчаю процеси зовнішнього (усного, 
писемного) і внутрішнього м о в л е н н я  і лише 
опосередковано займаютьсѐ мовоя, оскільки її 
онтологіѐ певним чином виѐвлѐютьсѐ в цих 
процесах;  

• ЛІНГВІСТИКА вивчаю м о в у ѐк систему, трактуячи 
її в матеріальному аспекті (система мовних умінь і 
навичок), або в ідеальному, не цікавлѐчись 
реалізаціюя ціюї системи.  



Значеннѐ слова 

• Загальний аспект длѐ мови і мовленнѐ 

• Історично закріплений, на даному відрізку 
відносно незмінний зміст відповідного понѐттѐ 

• Завдѐки оволодіння значеннѐми мовних засобів 
ляди отримуять можливість розуміти один 
одного 

• В індивідуальному мовленні може набувати 
додатковий зміст, визначений життювим досвідом 
лядини 



Спосіб кодуваннѐ і передачі 
вербального повідомленнѐ : 

• звичайним звуковим мовленнѐм; 

• писемним мовленнѐм рукоя; 

• жестовим мовленнѐм; 

• мовленнѐм дотиків (у сліпоглухих) 

У цьому випадку мовлення – особлива 
діѐльність по виѐвлення, осмислення і 
передачі фактів, змісту, значень;  
а код, ѐкий даю можливість реалізувати ця 
діѐльність, ю мовою. 



Мова тварин 



Фізіологічні передумови мовленнѐ  

3 компоненти механізму мовленнѐ: 
(1) сприйманнѐ, (2) вимова,  
(3) внутрішньомовленнювий компонент  

3 центри мовленнѐ у корі лівої півкулі: 
СЛУХОВИЙ (центр Верніке),  
РУХОВИЙ (центр Брока), 
ЗОРОВИЙ 



Функції та види мовленнѐ  
2 основні функції мовленнѐ:  

КОМУНІКАТИВНА + СИГНІФІКАТИВНА , а також: 
функціѐ формоутвореннѐ,  
активаційна,  
регулѐтивна,  
інформативна,  
кумулѐтивна,  
емотивна (експресивна),  
фактична,  
міфічна 
Специфічні функції (напр., у педагогічній діѐльності 

мовленнѐ педагога виконую додаткові функції: 
розвивальну, інформаційну, регулѐтивну, емоційну) 



Види мовлення 

• ЗОВНІШНЄ та ВНУТРІШНЄ  

– Цілеспрѐмоване та Спонтанне 

• УСНЕ (звукова форма) та  
ПИСЕМНЕ (знакова, символічна форма) 

• СИТУАТИВНЕ та КОНТЕКСТНЕ  

• МОНОЛОГІЧНЕ та ДІАЛОГІЧНЕ  



Монологічні форми мовленнѐ  

• усна розповідь  

• доповідь  

• виступ  

• лекціѐ  

 

Вимагаю попередньої підготовки: 

• визначити головну мету й зміст висловляваннѐ; 

• продумати послідовність викладу основних 
позицій; 

• спланувати ситуації взаюмодії в цілому. 



Зв’ѐзок мовленнѐ з іншими 
психічними процесами  

• Вплив мовленнювої діѐльності на психічне 
життѐ лядини 

• Мовленнѐ у процесах запамѐтовуваннѐ 

• Органічний звѐзок між мисленнѐм і 
мовленнѐм (Л.С.Виготський) 



Якісні ознаки мовленнювої діѐльності  
 Доступність – точний відбір мовних засобів длѐ адекватного 

виразу думок із урахуваннѐм можливостей сприйманнѐ 
слухачами 

 Довільність – високий рівень мовленнювої активності та 
здатності до самокеруваннѐ, відсутність мовленнювих штампів, 
готовність підтримати або організувати розмову на будь-ѐку тему 

 Варіативність – спроможність говорити про те саме по-різному, 
використовуячи різні вербальні засоби, прийоми композиції 
словесного матеріалу, стильові особливості 

 Виразність – уміннѐ викликати у свідомості слухачів адекватні 
наочні образи за допомогоя прикладів, метафор, алегорій, 
порівнѐнь 

 Емоційність – здібність впливати на емоції та почуттѐ слухачів.  
 Логічність – послідовність розгортаннѐ аргументації, дотриманнѐ 

основної ідеї 
 Літературність – точність використаннѐ слів, правильність 

наголосів, граматичних категорій 
 Доречність – відповідність змістових і стилістичних особливостей 

мовленнювого висловляваннѐ ситуації взаюмодії 


