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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Нейролінгівстика та патопсихолінгвістика» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 035 

Філологія 035.10 Прикладна лінгвістика. Обсяг 5 кредитів ECTS 150 год. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення 

неврологічних механізмів мовної компетенції людини, мовних відхилень та 

порушень сприймання чи породження мови, об’єктом є когнітивні структури 

особистості. .  

Міждисциплінарні зв’язки: зв’язок із психологією, логікою, 

соціологією, історією, філософією, когнітологією, неврологією, 

нейрофізіологією та іншими галузями гуманітарного знання. 

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; 

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
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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;  

 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.  

2. Інформаційний обсяг 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.   
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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. 

Класифікація відхилень мовних порушень, сприйняття мови чи її 

усвідомлення. Зони Брока та Зона Верніке; фонетико із текстів ллексичний ана

вістичних характеристик. Їх гз метою визначення різноманітних психоліні

нціалуȩ, тод семантичного дифереем (розробки Ч.Осгуда , рунтягпіднаукове 

теорії НЛП про модальне  дифренціалів, хмантичнисе« Г.Вежбицької (теорія

(канальне) забарвлення сприйняття. М.Димшиць про можливості програми 

ВААЛ («ВААЛ є найефективнішим там, де підпорогові реакції максимально 

ів у галузі укладачів текст -наближені до грошей: у професійних спічрайтерів 

у робітників кадрових агенцій.  -утворення іміджу та, як це не дивно, 

Останні... гідно оцінюють можливості ВААЛу як професійного інструменту. 

Так само вони використовують його як в аналізі кандидатів на вільні вакансії, 

іографій та резюме, так і націлюючи ВААЛ проти досліджуючи тексти автоб

своїх ВААЛ забезпечує оцінку ефективності агітаційних матеріалів, виступів 

та реклами, ступеня їхнього впливу на підсвідомість; укладання текстів із 

ію; заданими параметрами емоційного впливу на потенційну аудитор

підготовку документів, які містять елементи прихованого впливу; 

безконтактне вивчення психологічних особливостей людей за їхніми 

назв фірм та торгових  -статтями, листами, виступами; генерацію нових слів 

марок; тонке налаштування матеріалу на цільову аудиторію...; налаштування 

щодо різних соціальних та професійних груп людей; оцінка рівня 
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ресивності текстів; оцінка сексуальних характеристик текстів; оцінка рівня ґа

ів; визначення  використаних у текстах метапрограм; архетиповості текст

кольорових характеристик текстів; оцінка ритмійних -оцінка звуко

характеристик текстів; 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 
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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.  

Тема 8. 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 9. Роль репрезентативних систем у мовній компетенції мовців та в 

процесі породження комунікації. Предикати. Синестезія каналів. 
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