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1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Денна форма навчання 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань: 

03 Гуманітарні науки 

 

нормативна 

 

Спеціалізація: 035 

Філологія 035.10 

Прикладна лінгвістика 

Рік підготовки: 

3 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання реферат 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

1 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

Перший (бакалаврський) 

рівень освіти 

 

20 

Практичні, семінарські 

30 

Самостійна робота 

100 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 50 год. – 

аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (30%/70%). 



Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни 

5 кредитів (500 балів). Форма контролю іспит 

І кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 20 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

ІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 10 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

ІІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

Іспит – 40 балів 

IV кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

V кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

 

* У критеріях вказано максимальну кількість балів за кожен вид 

роботи. 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Неролінгвістика та патопсихолінгвістика» полягає в ознайомленні 

студентів із системною будовою вищих психічних функцій і наявності 

кореляцій між будовою мовної системи і нейрофізіологічними порушеннями 

мовної поведінки (афазія) У нейролінгвістиці вивчаються психофізіологічний 

механізм мовного відображення дійсності (в тому числі розпізнавання мови), 

механізми інтеграції знакових комплексів, що надійшли від різних 

аналізаторів мозку, і процеси мовних узагальнень. У ній вивчаються 

механізм мовної поведінки (у тому числі породження мовлення) і робота 

систем, пов'язаних з реалізацією усного та писемного мовлення. 

Враховується функціональна асиметрія півкуль мозку, що обумовлює 

переважну локалізацію мовних узагальнень і мислення в мовних поняттях в 

лівій (домінантній) півкулі, а конкретно-образного мислення - у правій 

(субдомінантній) півкулі тощо. 

У рамках дисципліни передбачаються наступні завдання: 

 Дослідження процесів планування мовлення; 

 Дослідження механізмів та процесів сприйняття, інтерпретації, 

розуміння та породження мовлення; 

 Аналіз мовних відхилень при ураженнях мозку: 

 Дослідження структури та системи представлення знань індивіда та 

стратегії їх використання для когнітивної обробки мови; 

 механізми засвоєння та оволодіння мовою протягом розвитку дитини; 

- В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

– основні поняття й терміни; 

– типи, види, форми, моделі, структур головного мозку людини, які 

відповідають за породження та сприйняття мови; 

– типи афазій; 

– методи й прийоми дослідження афазій та інших відхилень; 

вміти: 

– застосовувати на практиці отримані знання в конкретних 

ситуаціях; 

– дотримуватись толерантного ставлення до інших людей та їх 

мовних можливостей; 

– володіти методологічними прийомами нейролінгвістики в різних 

сферах суспільного життя; 

– вміти вести науковий пошук щодо дослідження проблем НЛП та 

патопсихолінгвістики; 

– володіти методикою та навичками попередження й усунення 

патологічних відхилень від норм мовленнєвої компетенції людини. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти такі компетентності: 
Фахові:  

 уміти правильно використовувати знання про механізми 

породження мови;  

http://ua-referat.com/Психофізіологія_6
http://ua-referat.com/робота
http://ua-referat.com/Мислення
http://ua-referat.com/Поняття
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 знати одиниці мови та правила їх поєднання;  

 виявляти актуальні лінгвістичні, нейрофізіологічні, 

психологічні та інші складники нейролінгвістичних ефектів 

комунікації; 

 орієнтуватися в методиках аналізу мовних афазій; 

 застосовувати у власній комунікативній діяльності  

відповідні впливові стратегії мовленнєвого та невербального 

спілкування, що досліджує нейролінгвістичне програмування; 

 здійснювати комплексну  оцінку мовних паталогій / в 

аспекті лінгвістичному та нейрофізіологічному; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS.  

Програма навчальної дисципліни 

Кредит І. Витоки Нейролінгвістики як науки. Тема 1. Основні 

поняття і терміни. Нейролінгвістика як новітня галузь гуманітарного 

знання. Міждисциплінарний характер курсу: зв’язок із психологією, 

логікою, соціологією, історією, філософією, когнітологією та іншими 

галузями гуманітарного знання. Нейролінгвістика та  

патопсихолінгвістика як наука про функціонування мовних знаків у 

зв’язку із суб’єктом мовлення. Нейролінгвістика і комунікативна 

лінгвістика (проблема розуміння (модулі оптимальної комунікації 

В.З.Дем’янкова); поняття про комунікативні девіації (неврахування 

особи адресата, порушення орієнтацій мовця на процес спілкування, 

деякі лексичні параметри). Нейролінгвістика і когнітивна лінгвістика, 

психолінгвістика. Нейролінгвістика і нейролінгвістичне програмування 

як новітня галузь гуманітарного знання (цілі і завдання НЛП). 

Тема 2. Прикладні аспекти нейролінгвістики. Об’єкт, предмет та 

завдання нейролінгвістики. Експерементальна нейролінгвстика. Механізми 

породження мови у лінгвістичному та нейрофізіологічному аспектах.   

 

Кредит 2. Тема 3. Нейрофізіологічне підгрунтя процесу комунікації. 

Поняття про міжпівкульну асиметрію. Функціональна роль правої півкулі 

головного мозку. Відмінність її функцій від функцій лівої півкулі: а)права 

півкуля відповідає за темброве забарвлення мовлення («музикальність» 

мовлення), ліва - за пофонемне розрізнення мовлення без інтонаційного 

аналізу; б)права півкуля  сприймає одночасну моментальну інформацію 

(симультанну), але здійснює глобальне, комплексне засвоєння аналізованої 

ситуації, утворюючи її цілісний образ (гештальт). Ліва півкуля відповідає за 

абстрактно-логічний  аналіз розчленованої (дискретної) інформації; в)права 

півкуля виявляє індивідуальні особливості об’єктів і подій, активація 

правопівкульного сприйняття зумовлює зниження критичності сприйняття; 

г)права півкуля пов’язана з чуттєвою інформацією, перероблює 

неусвідомлювані фізіологічні сигнали; ґ)з правою півкулею пов’язані 

підсвідомі процеси, неусвідомлене запам’ятовування, з лівою – свідомість; 

д)з правою півкулею пов’язані  негативні емоції, оскільки небезпечні ситуації 

вимагають швидкого й точного реагування; е)правопівкульне мислення не 



сприймає суперечностей. Дійсність як така не знає логічних суперечностей, 

бо вони виникають лише як результат взаємодії з нею людини; 

є)правопівкульне мислення характеризується образністю, емоційністю тощо. 

Дослідження В.Бехтерева, І.Павлова, Р.Якобсона, А.Лурії, Т.Ахутіної 

(Рябової). Джеймс Вайкері про сприйняття людини та існуванні зовнішніх 

подразників, вплив яких на свідомість людини відбувається поза власне її 

усвідомленням, оскільки задіяні підсвідомі структури психіки. 

Кредит 3 Тема 4. Нейролінгвістика та афазіологія. Типи мовних афазій. 

Агнозій, апраксій та інших відхилень. Класифікація відхилень мовних 

порушень, сприйняття мови чи її усвідомлення. Зони Брока та Зона Верніке; 

фонетиколексичний аналіз текстів із метою визначення різноманітних 

психолінгвістичних характеристик. Їх наукове підгрунтя (розробки Ч.Осгуда 

 мантичнихсе«тод семантичного диференціалуȩ, Г.Вежбицької (теорія ем ,

теорії НЛП про модальне (канальне) забарвлення сприйняття.  дифренціалів,

М.Димшиць про можливості програми ВААЛ («ВААЛ є найефективнішим 

там, де підпорогові реакції максимально наближені до грошей: у 

в у галузі утворення іміджу та, як укладачів тексті -професійних спічрайтерів 

у робітників кадрових агенцій. Останні... гідно оцінюють  -це не дивно, 

можливості ВААЛу як професійного інструменту. Так само вони 

використовують його як в аналізі кандидатів на вільні вакансії, досліджуючи 

ографій та резюме, так і націлюючи ВААЛ проти своїх ВААЛ тексти автобі

забезпечує оцінку ефективності агітаційних матеріалів, виступів та реклами, 

ступеня їхнього впливу на підсвідомість; укладання текстів із заданими 

ю; підготовку параметрами емоційного впливу на потенційну аудиторі

документів, які містять елементи прихованого впливу; безконтактне 

вивчення психологічних особливостей людей за їхніми статтями, листами, 

назв фірм та торгових марок; тонке  -виступами; генерацію нових слів 

диторію...; налаштування щодо різних налаштування матеріалу на цільову ау

ресивності текстів; ґсоціальних та професійних груп людей; оцінка рівня а

оцінка сексуальних характеристик текстів; оцінка рівня архетиповості 

-текстів; визначення  використаних у текстах метапрограм; оцінка звуко

вих характеристик текстів; оцінка ритмійних характеристик текстів; кольоро

конструювання нових фоносемантичних шкал та їхнє підключення до 

системи; факторний аналіз даних тощо. 

Параметри аналізу: фонетичне значення тексту, тип кодування (жорсткий, 

м’який), фонетичне значення окремого слова, співвідношення високих і 

низьких звуків, звуко-кольорові асоціації на текст, ритмічна характеристика 

тексту, збіг чистоти (світлого) в тексті з його змістовою кульмінацією.  

О.Котлячков про стресогенну природу шипляче-свистячих звуків, 

характерних для певних фідеїстичних контекстів. 

І.Огієнко, Ю.Липа, П.Юркевич про впливову силу римованого слова. 

Я.Радевич-Виницький про впливову природу сонорних. 

Кредит 4. Техніки та прийоми НЛП. Мілтон-модель впливу в НЛП. 
Тема 6. Основні постулати НЛП. Р.Бендлер та Дж.Ґріндер  - фундатори 

НЛП як науки про оптимізацію спілкування, стратегії якої дають змогу 

1)поліпшити особистісні взаємовідносини; 2)розвинути дар переконання; 



3)перейти до позитивного світосприйняття; 4)підвищити рівень самооцінки; 

5)подолати наслідки негативних переживань; 6)зосередитися на конкретних 

цілях і скерувати всі свої зусилля на їхнє досягнення; 7)творчо розв’язувати 

різні проблеми; 8)засвоїти позитивні моделі комунікації; 9)здійснювати 

запрограмовану корекцію комунікативної результативності тощо.  

Основні постулати НЛП: мапа – не територія (фільтри сприйняття); життя і 

розум - системні процеси; свідомість і тіло - частини єдиної кібернетичної 

системи; суб’єктивний досвід визначено п’ятьма системами сприйняття 

(поняття про провідну репрезентативну систему); не буває поразок - є тільки 

зворотний зв’язок та ін. 

Психолінгвістичне й лінгвокогнітивне підґрунтя НЛП: неадекватність мови 

як засобу відображення дійсності та досвіду людини; взаємозалежність і 

взаємовизначеність мови та психічних і/або мисленнєвих процесів;     мова як 

варіативна інтерпретація дійсності (впливовий потенціал мови; 

детермінованість вибору мовного знака, що зумовлено внутрішніми 

настановами індивіда).  

Мета програми (МП) як маркери особистісних скерувань та мотивацій, 

пріоритетів напрямів перцепції та інформаційного оброблення.  МП і 

ментальність. Основні метапрограми: 1)екстернальна / інтернальна 

особистісна референція (зовнішні-внутрішні фактори поведінкової мотивації); 

2)відцентрова / доцентрова мотивація діяльності; 3)зіставно-протиставний 

фокус порівнянь (узагальнення-деталізація у сприйняттєвих процесах); 

4)структурування дійсності (речі, властивості, відношення); 5)суб’єктивні / 

об’єктивні пріоритети у процесах спілкування (процес-результат); 6)рівень 

активності (внутрішня-зовнішня мотивація діяльності) та ін. 

Кредит 5. Тема 7. Патопсихолінгвістика Поняття про гіпноз. 1. 

 Патопсихолінгвістика - вивчає патологічні відхилення у формуванні та 

протікання мовленнєвих процесів. Наука має тісний зв'язок з 

патопсихологією та нейролінгвістикою.  Нейролінгвістика досліджує 

взаємозв’язок мовленнєвих процесів з певними відділами головного мозку, 

цей термін запропонував Лурія О. Р. в середині 70-х років.  Стан емоційного 

напруження виникає в тих ситуаціях, коли людина вимушена приймати 

відповідальне рішення в умовах дефіциту часу. Виникає під час іспиту, 

з’ясування відносин між людьми тощо.  Дослідження Носенка О. Л. 

показали, що мовлення в стані емоційної напруги має такі особливості: 1. 

 Коли людина хвилюється – вона говорить значно голосніше або значно 

тихіше ніж зазвичай, прискорюється або навпаки сповільнюється темп 

мовлення. 2.  Відбувається значна кількість збільшення пауз (до 50 %). 3 

 Змінюється граматична будова мовлення, збільшується кількість іменників 

та дієслів, в порівнянні з прикметниками та прислівниками. 4.  Мовлення 

стає спрощеним, вибираються більш коротші слова, зростає кількість слів – 

паразитів, неологізмів, з’являються повторення фраз, одного слова чи 

складів.  2.  Ще в 1949 році американський вчений Дж. К. Ципф, показав 

наявність кількісних відмінностей між текстами написаними здоровими 

людьми і психічно хворими.  



 В патопсихолінгвістиці накопичений чималий матеріал про 

особливості мовлення, при акцентуаціях характеру і психопатіях.  

 О.Геращенко, В.Кандиба, А.Кашпіровський, О.Куделін та ін. М.Еріксон. 

Змінені стани свідомості. Поняття про сугестогенні (гіпнотичний та 

аутогіпнотичний вплив, стан даунтайму), фармакогенні (застосування 

психоактивних препаратів), екзогенні (вплив екстремальних зовнішніх умов) 

стани.  

М.Еріксон і його модель гіпнотичної комунікації. Етапи гіпнотичної 

комунікації: невербальне налаштування; вербальне налаштування (техніка 

4+1, пароніми та омофони, синтаксична неправильність, специфічні види 

зв’язку елементів у реченні / повідомленні (полісиндетон, «коли Х, то Y», «Х 

викликає (змушує до появи)  Y») як мовні засоби відволікання свідомості). 

Прості техніки гіпнотичної індукції: 1)словесна синхронізація; 2 несловесна 

синхронізація  і ведення; 3)накладання репрезентативних систем; 4)доступ до 

минулих станів трансу; 5)опис звичайних трансових ситуацій. 

Розвинуті техніки гіпнотичної індукції: 1)важільні індукції (невербальні 

реакції); б)переривання патерна; в)перевантаження та ін. 

Непрямі гіпнотичні патерни: 1)вмонтовані команди (приховані накази); 

2)аналогове маркування; 3)розмовні постулати (отримання потрібної реакції 

без прямого прохання); 4)неоднозначність та ін. 

Універсальні процеси мовного моделювання та їх лінгвістичні маркери. 

Процеси упущення: номіналізації, неспецифічна лексика, судження, 

компаративно-суперлативні конструкції. Процеси узагальнення: універсальні 

квантифікатори, модальні оператори можливості / необхідності. Процеси 

викривлення: пресупозиції, комплексна еквівалентність, читання думок. 

Тема 8. Роль репрезентативних систем у мовній компетенції мовців та в 

процесі породження комунікації. Предикати. Синестезія каналів. 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб інд. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит І. Витоки Нейролінгвістики як науки. 

Тема 1. Основні поняття і терміни. 14 2 2   10 

Тема 2. Прикладні аспекти 

нейролінгвістики. 

16 2 4   10 

Кредит 2. Підгрунтя процесу комунікації 

Тема 3. Нейрофізіологічне підгрунтя 

процесу комунікації. 

16 2 4   10 

Кредит 3. Нейролінгвістика та афазіологія 

Тема 4. Нейролінгвістика та афазіологія 18 4 4   10 

Тема 5. Зв'язок нейролінгвістики з 16 2 4   10 



фоносемантикою (ВААЛ). 

Кредит 4. Техніки та прийоми НЛП. Мілтон-модель впливу в НЛП. 
 

Тема 6. Основні постулати НЛП. 

Техніки та прийоми НЛП. 

19 2 2   15 

Кредит 5. Патопсихолінгвістика Поняття про гіпноз. 

Тема 7. Патопсихолінгвістика 21 2 4   15 

Тема 8. Поняття про гіпноз 

Еріксонівський гіпноз 

16 2 4   10 

Тема 9.  Роль репрезентативних систем у 

мовній компетенції мовців та в процесі 

породження комунікації 

14 2 2   10 

Усього годин: 150 20 30   100 
 

 

6.1. Теми практичних занять (для денної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Основні поняття і терміни. 2 

2.  Тема 2. Прикладні аспекти нейролінгвістики. 4 

3.  Тема 3. Нейрофізіологічне підгрунтя процесу 

комунікації. 

4 

4.  Тема 4. Нейролінгвістика та афазіологія 4 

5.  Тема 5. Зв'язок нейролінгвістики з фоносемантикою 

(ВААЛ). 

4 

6.  Тема 6. Основні постулати НЛП. Техніки та прийоми 

НЛП. 

2 

7.  Тема 7. Патопсихолінгвістика 4 

8.  Тема 8. Поняття про гіпноз Еріксонівський гіпноз 4 

9.  Тема 9.  Роль репрезентативних систем у мовній 

компетенції мовців та в процесі породження 

комунікації 

2 

Разом: 30 

 

8.1. Самостійна робота (для денної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття про міжпівкульну асиметрію. 10 

2 Психологія мови. Про мозкову функцію породження 

мови  

15 



3 Фонетико-лексичний аналіз текстів із метою 

визначення різноманітних психолінгвістичних 

характеристик. 

15 

4 Мета програми (МП) як маркери особистісних 

скерувань та мотивацій, пріоритетів напрямів 

перцепції та інформаційного оброблення. 

15 

5 Розвинуті та прості техніки гіпнотичної індукції 15 

6  Універсальні процеси мовного моделювання та їх 

лінгвістичні маркери. Робота з текстами та усним 

мовленням хворих, виявлення афазій 

15 

7 Якоріння та рефреймінг. Інкогруента поведінка 

реципіента. 

 

15 

 Разом: 100 год 

 

9. Індивідуальні завдання 

1. Підготувати доповідь на одну з запропонованих тем. 

2. Аналіз патологічних текстів з афазіями. 

3. Скласти текст за допомогою технік НЛП. 

4. Дати нейролінгвістичну оцінку мовленню. 

10. Методи навчання 

Бесіда, робота з навчально-науковою літературою, спостереження й 

аналіз лінгвістичних явищ, наочність, інтерактивні методи, проблемні методи 

(дослідницький, частково-пошуковий), вправи. 

11. Методи контролю 

Засоби діагностики успішності навчання – виконання комплексних 

рівневих контрольних робіт, перевірка якості індивідуальної та самостійної 

роботи, поточне тестування та оцінювання на практичних заняттях, 

фронтальне опитування, індивідуальне опитування, колоквіум. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 
 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

Практичні 
заняття 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Самостійна 
робота 

40 40 40 40 
 Кр 1 - 80  Кр 2 – 80 

Усього 60 120 60 140 
Поточне тестування та самостійна робота Залік Накопичувальні 

бали/ сума 
 Кредит 5  

 
600/100 

 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 

Практичні 
заняття 

5 5 5 5 4 4 4 4 4   

Самостійна 
робота 

40 40   
  

Усього 60 60  500 
 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка ECTS Сума балів 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100  5 (відмінно) 
5 

відм./зараховано 

В 80-89  

4 (добре) 

4 

добре/зараховано 

С 
65-79  

4 

добре/зараховано 

D 55-64  

3 (задовільно) 

3 

задов./зараховано 

Е 50-54  
3 

задов./зараховано 

FX 35-49  
2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. - 

М., 2001.  

2. Леонтьев А.А. Язык. Речь. Речевая деятельность.- М.,1976. 

3. Лурия А.Р. Язык и сознание. - Ростов-на-Дону, 1998.  

4. Потебня А.А. Мысль и яык // Полное собрание трудов. Мысль и 

язык. - М., 1999. 

5. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж, 2001. 

6. Ткаченко О. Мова і національна ментальність (Спроба сучасного 

синтезу). – К., 2006. 

Основна спеціальна 

1. Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии. - СПб., 1996.  

2. Бэндлер Р., Гриндер Д. Трансформэйшн. - Сыктывкар,1999. 

3. Бэндлер Р., Гриндер Д. Шаблоны гипнотических техник Милтона 

Эриксона с точки зрения НЛП. - Симферополь, 1998.  

4. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. - М., 1980.  

5. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного 

програмування. – Одеса. 2001. 

6. О’Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП. - Челябинск, 1997.  

7. Пиз А. Язык телодвижений. - СПб., 1997.  

8. Спивак Д.Л. Измененные состояния сознания: психология и 

лингвистика. – СПб., 2000. 

 

 

 



Додаткова спеціальна 

1. Аватар И. Кинесика // Dokument HTML. - http:// www.avatar-

world.narod.ru. 

2. Альдер Х. НЛП: наука и искусство достижения совершенства. - Минск, 

1998.  

3. Бацевич Ф.С. Тоталітарний політичний дискурс: когнітивно-риторичні 

та комунікативно-мовні ознаки // Вісник Черкаського університету. Серія 

«Філологічні науки». - Черкаси, 2001. - Вип.24.  

4. Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. - СПб., 2000.  

5. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. - 

СПб., 2000. 

6. Кандыба В.М. Триста техник глубокого гипноза: В 2 т. – СПб., 2001.  

7. Коллингвуд Дж. Управление эмоциями с помощью НЛП // Dokument 

HTM. -http://www.futra.aic.net.au/~slands/inspiritive. 

8. Ковалевська Т.Ю. Впливові домінанти рекламного дискурсу  в аспекті 

нейролінгвістичного програмування // Записки з романо-германської 

філології. – Вип.20. – Одеса, 2008. 

9. Ковалевська Т.Ю. Дослідницькі напрями нейролінгвістичного 

програмування: оглядовий аналіз // Вісник Одеського національного 

університету. – Т.12. – Вип.3. Філологія: мовознавство, 2007.  

10. Ковалевська Т.Ю., Бронікова С.А. Oснови ефективної комунікації: 

Навчальний посібник  (Порадник управлінцеві на щодень). – Одесса, 2008.  

11. Крейдлин Г.Е. Движение рук: касание и тактильное взаимодействие в 

коммуникации людей // Логический анализ языка. Языки динамического 

мира. - Дубна, 1999.  

12. Куделин А.С., Геращенко А.В. Гипноз: практическое руководство. – 

Ростов н/Д., 2003. 

13. Кутуза Н.В. Різновиди рекламного впливу: Методичні вказівки та 

завдання. – Одеса, 2007. 

14. Олдер Г., Хэзер Б. NLP. Полное практическое руководство. - К., 2000.  

15. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - М., К., 2000. 

16. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Язык мимик и жестов. - М., 1998.  

17.        Цветков Э. Психономика или программируемый человек. - 

СПб.,1998.  

18. Черепанова И.Ю. «Ангельский огонь»: Красные PR России. – М., 2003. 

Довідкова 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов .- М., 1990. 

2. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – 

Полтава, 2006. 
 


