


 

Анотація



У  процесі  вивчення  дисципліни  «Психолінгвістика»  розглянуто  предмет
психолінгвістики,  причини  виникнення,  галузеву  приналежність;  історію  зародження  й
розвитку  психолінгвістики;  прикладні  аспекти  психолінгвістики;  з’ясовано засади
експериментальної  психолінгвістики,  основні  поняття  й терміни  її;  проаналізовано  шляхи
формування  мовної  особистості,  її  мовні  здібності:  структура,  зміст;  схарактеризовано
поняття «мовленнєва діяльність», її структуру й механізми; моделі мовленнєвої діяльності;
мовленнєву  діяльність  у  соціокультурному  мовному  контексті;  сприйняття  мовлення,
розуміння мовлення як мисленнєво-мнемічний процес,  моделювання розуміння мовлення;
процес породження мовленнєвого висловлювання; ;  розкрито проблеми філогезу мовлення
та  теорії  виникнення  мовлення  (теорія  виникнення  мови  зі  звуків,  що  успадковані  від
тваринних  предків;  створення  мови  силою  людського  розуму);  окреслено передумови
виникнення потреби в спілкуванні; схарактеризовано особливості дитячого мовлення, ігрові
лінгвістичні  «породження»  в  мовленні  дитини;  питання  розвитку  «проблемних»  дітей:
мовлення,  інтелект,  знаки;  з’ясовано  проблеми  двомовності  й  культури,  особливості
розвитку  «двомовної  дитини»;  ранній  розвиток  нерідної  мови  як  проблему  навчання
операцій  зі  знаками;  сформульовано поняття  тексту  в  лінгвістиці  та  психолінгвістиці;
категорійну ієрархію тексту (цілісність,  зв’язність,  членованість);  інтерпретацію тексту як
результату переведення змісту повідомлення.

Ключові  слова: психолінгвістика,  мовлення,  мовна особистість,  мислення,  філогенез
мови, онтогенез мови.

Summary
In the process of studying the discipline "Psycholinguistics" the subject of psycholinguistics,

the  causes  of  its  origin,  its  branch  affiliation,  the  history  of  psycholinguistics  origin  and
development,  the  applied  aspects  of  psycholinguistics  are  considered.   The  principles  of
experimental psycholinguistics, its basic concepts and terms are clarified.  The ways of language
personality formation, his or her language abilities (the structure, the content) are analyzed. The
concept of "language activity", its structure and mechanisms, models of language activity, language
activity in the socio-cultural language context, language perception, language comprehension as a
thought-mnemonic process, modeling of language comprehension, the process of generating speech
are characterized. The problems of language phylogeny and the theory of the language origin (the
theory of language origin from sounds inherited from animal ancestors; the creation of language by
the power of the human mind) are revealed. The prerequisites for the emergence of communication
needs are given. The features of children's speech, the game linguistic  "products" in the child's
speech, the issues of the development of the "problematic" children, speech, intelligence, signs are
characterized.  The problems of bilingualism and culture,  the features  of the development  of "a
bilingual  child",  an  early  development  of  the  non-native  language  as  a  problem  of  learning
operations  with signs  are  defined.  The concept  of  text  in  linguistics  and psycholinguistics,  the
categorical hierarchy of the text (its integrity, coherence, division into parts), an interpretation of the
text as a result of translating the content of the message are presented.

Key words: psycholinguistics, speech, linguistic personality, thinking, language phylogeny,
ontogenesis of language.



І. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, освітній
ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань:
01 Освіта/ Педагогіка Вибіркова

Спеціальність 
014 «Середня освіта» 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – укладання 
словника з 
психолінгвістики

014.01 Середня освіта
(Українська мова і

література
 

Рік підготовки:
4-й

Семестр

Загальна кількість 
годин – 150

8-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання – 8:
аудиторних – 4;
самостійної роботи 
студента – 4 

Ступінь:
бакалавра

20 год.
Практичні

30 год.

Самостійна робота

100 год.

Вид контролю: залік

Мова навчання – українська 
Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  та

індивідуальної  роботи  становить:  для  денної  форми  навчання  –  50  год.  –
аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (33%/67%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання
Мета  курсу: формування  умінь  аналізувати  мовні  явища  як  об’єктивацію

багатофакторної  діяльності  людини;  засвоєння  інформації  про  зміст,  проблеми  і  методи
сучасної  психолінгвістики;  теорію  мовленнєвої  діяльності,  її  структуру  та  механізми;
поняття філогенезу мови та онтогенезу мовлення.

Завдання  курсу:  ознайомитися  з  предметом  «Психолінгвістика»,  його  структурою;
періодизацією  становлення  та  розвитку;  визначити  мовні  явища  у  контексті
психолінгвістичного  аналізу; розглянути  теорії  виникнення  мови  (філогенез);  процес
становлення  і  розвитку  мовлення  окремого  індивіда  (онтогенез); усвідомити
психолінгвістичні  проблеми  мовленнєвого  мислення; проаналізувати  текст  як  об’єкт
психолінгвістики; аналізувати  мовленнєву  діяльність  в  соціокультурно-мовленнєвому
контексті.

Передумови  для  вивчення  дисципліни:  курс  тісно  пов’язаний  зі  вступом  до
мовознавства  та  теоретичними проблемами мовознавства,  лінгвофілософією, психологією,
лінгвістикою тексту.

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.
Програмні результати навчання: 
ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності. 
ПРН 4 Володіння української мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними

засобами на повний спектр соціокультурних явищ.
ПРН  5  Знання  підґрунтя  й  історичних  віх  фундаментальних  дисциплін  (теоретичні

проблеми  мовознавства  та  літературознавства,  історії  української  мови,  української
літератури)  як  теоретичного  базису  дослідницької  й  прикладної  діяльності  в  галузі
мовознавства і літературознавства.

ПРН 12 Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність
вдосконалювати та підвищувати її рівень.

ПРН 13 Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й
обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

У результаті вивчення курсу студент студент оволодіває такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні: 
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ІІ. Фахові: 
ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін.
ФК  4.  Знання  комплексу  лінгвістичних  знань  про  мову  як  систему,  що  охоплює

фонетику,  лексику,  морфологію,  синтаксис,  стилістику  тексту  і  культуру  мовлення  та
постійно  розвивається,  уміння  оперувати  лінгвістичними  знаннями  у  професійній  та
науково-дослідницькій діяльності.

ФК  6.  Здатність  давати  оцінку  основним  здобуткам  та  досягненням  світового  й
українського  мовознавства;  характеризувати  теоретичні  положення  різних  лінгвістичних
концепцій  мовознавців;  аналізувати  закономірності  розвитку  й  функціонування  мови в  її
багатоаспектних  зв’язках  із  людиною,  суспільством,  історією,  культурою  з  урахуванням
методів дослідження та опису мови.

ФК 15. Здатність до усного й письмового спілкування та використання іноземної мови,
в  тому числі  у  професійній  сфері;  здатність  здійснювати  комунікацію,  виходячи із  цілей
спілкування й конкретної ситуації; уміння вести бесіду, робити повідомлення, представити
чіткі та детальні висловлювання з широкого кола питань у професійній галузі.

ФК 17. Уміння розробляти й застосовувати інформаційно-комунікаційні технології  у
професійній та науковій діяльності. 



ФК  18.  Здатність  реалізувати  проєкти,  включаючи  власні  дослідження,  які  дають
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, пов’язане з розв’язанням
значущих наукових, культурних, етичних та інших проблем сучасного літературознавства.

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів.
ФК  22.  Мати  навички  наукових  досліджень  у  галузі  освіти  і  філології;  здатність

проводити  прикладні  дослідження  з  мовознавства,  літературознавства  та  методики  їх
викладання на основі сформованих дослідницьких умінь і навичок.

ФК 28. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними
засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

ФК  29.  Володіння  методологічними  прийомами  комунікативної  поведінки  в  різних
культурних контекстах.

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Психолінгвістика –  дослідження розвитку й застосування мовленнєвої

здатності як психічного феномена
Тема  1. Предмет  психолінгвістики,  причини  виникнення,  галузева  приналежність.

Історія зародження й розвитку психолінгвістики. Прикладні аспекти психолінгвістики.
Тема  2. Експериментальна  психолінгвістика.  Основні  поняття  й  терміни

експериментальної психолінгвістики.
Кредит 2. Мовленнєва діяльність, її структура та механізми
Тема 3. Мовна особистість у психолінгвістиці.
Тема  4. Мовні  явища  в  контексті  психолінгвістичного  аналізу.  Мовна  здібність:

структура,  зміст.  Мовленнєва  діяльність,  її  структура  й  механізми.  Моделі  мовленнєвої
діяльності.  Мовленнєва  діяльність  у  соціокультурному  мовному  контексті.  Сприйняття
мовлення.  Розуміння мовлення як мисленнєво-мнемічний процес,  моделювання розуміння
мовлення. Породження мовленнєвого висловлювання.

Тема 5. Психолінгвістичні проблеми мовленнєвого мислення. Мислення й мова. Теорія
ментальної мови у вітчизняній та світовій науці. Проблеми внутрішнього мовлення. Дуальна
організація роботи головного мозку.

Кредит 3. Філогенез мови
Тема  6. Філогенез  мови.  Теорія  виникнення  мови  зі  звуків,  що  успадковані  від

тваринних предків. Створення мови силою людського розуму. 
Кредит 4. Онтогенез мовлення. 
Тема 7. Передумови виникнення потреби в спілкуванні. 
Тема 8. Особливості дитячого мовлення. Ігрові лінгвістичні «породження» в мовленні

дитини. «Проблемні» діти: мовлення, інтелект, знаки.
Тема  9. Проблеми  двомовності  й  культура.  Розвиток  «двомовної  дитини».  Ранній

розвиток нерідної мови як проблема навчання операцій зі знаками.
Кредит 5. Психолінгвістичний аналіз тексту. 
Тема 10. Поняття тексту в лінгвістиці та психолінгвістиці.  Категорійна ієрархія тексту

(цілісність, зв’язність, членованість). Інтерпретація тексту як результат переведення змісту
повідомлення.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви кредитів і тем Кількість годин

Денна форма
Усього у тому числі

л п к інд ср
1 2 3 4 5 6 7

Кредит  1.  Психолінгвістика  –  дослідження  розвитку  й  застосування  мовленнєвої
здатності як психічного феномена
Тема 1. Предмет психолінгвістики, причини
виникнення, галузева приналежність. Історія
зародження  й  розвитку  психолінгвістики.

15 2 2 11



Прикладні аспекти психолінгвістики.
Тема  2. Експериментальна
психолінгвістика. Основні поняття й терміни
експериментальної психолінгвістики.

15 2 4 9

Усього: 30 4 6 20
Кредит 2. Мовленнєва діяльність, її структура та механізми
Тема  3. Мовна  особистість  у
психолінгвістиці.

10 2 2 6

Тема  4. Мовні  явища  в  контексті
психолінгвістичного  аналізу.  Мовна
здібність:  структура,  зміст.  Мовленнєва
діяльність, її структура й механізми. Моделі
мовленнєвої  діяльності.  Мовленнєва
діяльність  у  соціокультурному  мовному
контексті.  Сприйняття  мовлення.  Розуміння
мовлення  як  мисленнєво-мнемічний  процес,
моделювання  розуміння  мовлення.
Породження мовленнєвого висловлювання.

10 2 2 6

Тема  5. Психолінгвістичні  проблеми
мовленнєвого  мислення.  Мислення  й  мова.
Теорія  ментальної  мови  у  вітчизняній  та
світовій  науці.  Проблеми  внутрішнього
мовлення.  Дуальна  організація  роботи
головного мозку.

10 2 2 6

Усього: 30 6 6 18
Кредит 3. Філогенез мови
Тема 6. Філогенез мови. Теорія виникнення
мови зі звуків, що успадковані від тваринних
предків.  Створення  мови  силою  людського
розуму. 

30 2 6 22

Усього: 30 2 6 22
Кредит 4. Онтогенез мови
Тема  7. Онтогенез  мовлення.  Передумови
виникнення потреби в спілкуванні. 

10 2 2 6

Тема  8. Особливості  дитячого  мовлення.
Ігрові лінгвістичні «породження» в мовленні
дитини.  «Проблемні»  діти:  мовлення,
інтелект, знаки.

12 2 4 6

Тема 9. Проблеми двомовності  й  культура.
Розвиток  «двомовної  дитини».  Ранній
розвиток  нерідної  мови  як  проблема
навчання операцій зі знаками.

8 2 2 4

Усього: 30 6 8 16
Кредит 5. Психолінгвістичний аналіз тексту. 
Тема  10.  Поняття  тексту  в  лінгвістиці  та
психолінгвістиці.  Категорійна  ієрархія
тексту  (цілісність,  зв’язність,  членованість).
Інтерпретація  тексту  як  результат
переведення змісту повідомлення.

30 2 4 24

2 4 24
Усього годин: 150 20 30 100



4.Теми лекційних занять
№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Психолінгвістика – дослідження розвитку й застосування мовленнєвої здатності
як психічного феномена

1. Тема 1. Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність. 2
2. Тема 2. Експериментальна психолінгвістика. 2

Кредит 2. Мовленнєва діяльність, її структура та механізми
3. Тема 3. Мовна особистість у психолінгвістиці. 2
4. Тема 4.  Мовні явища у контексті психолінгвістичного аналізу. Сприйняття й

розуміння мовлення та тексту.
2

5. Тема 5. Психолінгвістичні проблеми мовленнєвого мислення. 2
Кредит 3. Філогенез мови

6. Тема 6. Філогенез мови. 2
Кредит 4. Онтогенез мови

7. Тема 7. Психолінгвістичний аналіз онтогенезу мовлення 2
8. Тема 8. Особливості дитячого мовлення. 2
9. Тема 9. Проблеми двомовності й культура. 2

Кредит 5. Психолінгвістичний аналіз тексту.
10. Тема 10. Поняття тексту в лінгвістиці та психолінгвістиці. Категорійна ієрархія

тексту (цілісність, зв’язність, членованість). Інтерпретація тексту як результат
переведення змісту повідомлення.

2

Разом: 20
5. Теми практичних  занять

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Психолінгвістика – дослідження розвитку й застосування мовленнєвої здатності
як психічного феномена

1. Тема 1. Психолінгвістика як наука про мовленнєву діяльність. 2
2. Тема 2. Експериментальна психолінгвістика. 4

Кредит 2. Мовленнєва діяльність, її структура та механізми
3. Тема 3. Мовна особистість у психолінгвістиці. 2
4. Тема  4.  Мовленнєві  явища  у  контексті  психолінгвістичного  аналізу.

Сприйняття й розуміння мовлення та тексту.
2

5. Тема 5. Психолінгвістичні проблеми мовленнєвого мислення. 2
Кредит 3. Філогенез мови

6. Тема 6. Філогенез мови. 6
Кредит 4. Онтогенез мови

7. Тема 7. Психолінгвістичний аналіз онтогенезу мовлення 2
8. Тема 8. Особливості дитячого мовлення. 4
9. Тема 9. Проблеми двомовності й культура. 2

Кредит 5. Психолінгвістичний аналіз тексту.
10 Тема 10. Поняття тексту в лінгвістиці та психолінгвістиці. Категорійна ієрархія

тексту (цілісність, зв’язність, членованість). Інтерпретація тексту як результат
переведення змісту повідомлення.

4

Разом: 30



6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Психолінгвістика – дослідження розвитку й застосування мовленнєвої здатності
як психічного феномена

1. Концепція зв’язку мовлення й думки, духу народу; мови як витвору народної
мовної  свідомості,  психологічної  мовленнєвої  організації  індивіда  у  працях
О. Потебні.

6

2. Психолінгвістика у колі суміжних наук. Прикладні аспекти психолінгвістики. 2
3. Лінгвістичний напрямок у психолінгвістиці. 2
4. Підготуйте повідомлення на тему: 

Значення доробку  Бодуена де Куртена у становлення психолінгвістики.
Біологічна концепція мови А. Шлейхера.
Х. Штейнталь – основоположник психологічного напрямку в мовознавстві.
Унесок Л. Блумфілда у розвиток біхеовіризму. 
Новаторська концепція розвитку думки О. Потебні.
Нейропсихолінгвістика  як  дослідження  психофізіологічних  механізмів
породження й розпізнавання мовлення.
Актуальні питання патопсихолінгвістики.
Перспективи  розвитку  лінгвістичної  гендерології   та  її  вплив  на
психолінгвістику.
 Моделюванням вербальної поведінки у системах штучного інтелекту.

10

Кредит 2. Мовленнєва діяльність, її структура та механізми
5. Структура мовної особистості. 6
6. Мова як багатоаспектний феномен. Мова як діяльність.  Поняття діяльності,

види діяльності. Терміни «мова», «мовлення», «мовленнєва діяльність». 
2

7. Мова як енергія в роботах В. фон Гумбольдта.  2
8. Експлікація  психіки  й  мовленнєва  поведінка  особистості  (Л. Виготський,

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн). 
4

9. Мовленнєвий акт, його типи та структура. 2
10. Поняття «мислення» у психологічній науці. Види мислення. Мислення і вікові

особливості особистості.
2

Кредит 3. Філогенез мови
11. Теорія трудових викриків (презентація, добірка медіа-сюжетів). 22

Кредит 4. Онтогенез мови
12. Концепція онтогенезу мовлення радянської психолінгвістики (Л. Виготський,

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн).
6

13. Проблема розвитку дітей-мауглі. 6
14. Проблеми розвиток у «двомовної дитини». Що таке дитячий білінгвізм і які

його позитивні сторони? Розвиток дітей у білінгвальній сім’ї (за допомогою
інтернет-видань).

4

Кредит 5. Психолінгвістичний аналіз тексту.
15. На  власний  вибір  добрати  переклади  творів  українських  та  зарубіжних

письменників. Установити особливості перекладу цих творів.
24

Разом: 100

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Укладання словника з психолінгвістики, написання рефератів, підготовка презентацій.

8. Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 



Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано
Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,  групове  і
фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична  перевірка  розуміння  та  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання
практичних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання  конспекту
рекомендованої  літератури,  написання і  захист реферату,  здатності  публічно чи письмово
представляти певний матеріал.

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом
програмового матеріалу модуля.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена

термінологією  з  курсу;  визначається  точністю,  послідовністю  і  логічністю;  відповідає
мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного
опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.

Студенту  виставляється  дуже  добре,  якщо  відповідь  повна,  вичерпна,  насичена
термінологією  з  курсу;  визначається  точністю,  послідовністю  і  логічністю;  однак
трапляються  незначні  мовленнєві  огріхи.  У  ході  відповіді  студент  розкриває  питання,
передбачені  для  самостійного  опрацювання,  проте  не  завжди  наводить  приклади  на
підтвердження теоретичного матеріалу.

Студенту  виставляється  добре,  якщо  відповідь  повна,  вичерпна,  насичена
термінологією  з  курсу;  визначається  точністю,  послідовністю  і  логічністю;  однак
трапляються  незначні  мовленнєві  огріхи.  У  ході  відповіді  студент  розкриває  питання,
передбачені  для  самостійного  опрацювання,  проте  не  завжди  наводить  приклади  на
підтвердження теоретичного матеріалу.

Студенту виставляється достатньо, якщо  відповідь змістовна, однак неповна, репліки
недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної
лексики;  порушується  послідовність  і  логічність  викладу  думок;  надається  перевага
невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.

Студенту виставляється задовільно, якщо він  бере участь в обговоренні теоретичних
питань  практичного  заняття,  проте,  відповіді  є  недостатніми  за  обсягом  (до  5-6  реплік),
елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду.

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної
роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 500 до 500 балів (за 5 кредити),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні

бали/сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 50 500/100

30 70 35 35 30 100 35 35 30 50



*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.
9. Засоби дігностики

Засобами  діагностики  та  методами  демонстрування  результатів  навчання  є:
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема
есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.

10. Методи навчання
Усний  виклад  матеріалу:  наукова  розповідь,  спрямована  на  аналіз  фактичного

матеріалу; пояснення  −  вербальний  метод  навчання,  за  допомогою  якого  розкривається
сутність  певного  явища,  закону,  процесу;  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та
додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним
матеріалом,  порівняльний  аналіз,  виразне  читання  текстів;  ілюстрація  −  метод  навчання,
який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми,
графіки та ін.).

11. Рекомендована література
Базова

1. Белянин  В.  П.  Психолингвистика:  учеб.  М.:  Флинта:  Московский  психолого-
социальный институт, 2004. 232 с.
2. Выготский Л. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1996. 416 с.
3. Горелов И. Н., Седых К. Ф. Основы психолингвистики. М.: Лабиринт, 2004. 316с.
4. Жинкин Н. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982. 160 с. 
5. Залевская А. А. Введение в психолингвистику. М.: Лабиринт, 1999. 160 с.
6. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В.  Вступ до психолінгвістики: навч. посіб. Острог: Вид-во
Національного університету «Острозька академія», 2002. 168 с.
7. Зимняя И. Лингвопсихология речевой деятельности. Москва-Воронеж, 2001. 432 с.
8. Ковшиков В. А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности. М.: АСТ: Астрель,
2007. 318 с.
9. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. К.: ВЦ Академія, 2010. 208 с.
10. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. 3-е изд. М.: Наука, 2003. 287 с.
11. Методичні  рекомендації  до  курсу  «Психолінгвістика»  /  укладач:  К. А. Марчук.
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 39 с.
12. Настин  И. В.  Психолингвистика.  М.:  Московский  психологический  социальный
институт, 2007. 180 с.
13. Уланович О. И. Психолингвистика: учеб. пособ. Минск: изд-во Гревцова, 2010. 240 с.
14. Шахнарович А. М. Проблемы психолингвистики. М.: Наука, 1987. 237 с.

Додаткова
1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособ / Сост. Л. Н. Чурилина. М.:
Флинта: Наука, 2007. 416 с.
2. Алефиренко Н. С. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособ. М.: Флинта: Наука,
2005. 416 с.
3. Бадмаев  Б. Ц.,  Малышев  А. А.  Психология  обучения  речевому  мастерству.  М.:
Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 224 с.
4. Басова Н. Педагогика и практическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 416с.
5. Бацевич  Ф. С.  Атмосфера  спілкування:  спроба  психолінгвістичного  дослідження.
Мовознавство. 2002. №№ 4–5.
6. Бацевич  Ф.  С.  Основи  комунікативної  лінгвістики:  підр.  К.:  Видавничий  центр
«Академія», 2004. 344 с. 
7. Білецький  А. О.  Про  мову  і  мовознавство:  навч.  посіб.  студ.  філол.  спец.  вищ.  навч.
закладів. К.: «АртЕк», 1996. 224 с.
8. Богоявленский Д. Н., Менчинская Н. А. Психология усвоения знаний в школе. М.: Изд-во
АПН РСФСР, 1959. 298 с.
9. Бондаренко О. Ф. Факторний аналіз психолінгвістичних особливостей висловлювання у
психотерапії. Мовознавство. 1991. № 4.



10. Брудний  А.  Понимание  как  философско-психологическая  проблема.  Вопросы
философии. 1975. № 10. С.109–117.
11. Брунер Дж. Процес обучения: пер. с англ.. М. :Просвещение, 1962. 124 с.
12. Будагов Р. Человек и его язык. М.: Просвещение, 1976. 247 с.
13. Бухтиярова С. Психолингвистические и психологические основы усвоения личностно
ориентьированной лексики. Прикладная психология и психоанализ. 2004. № 4. С. 61-64.
14. Ваганев  А. Г.  Мифологическое  мышление в создании современного человека.  Мир
психологии. 2003. № 3. С. 62
15. Винославская  О. В.,  Андрейченко  Н. Г.  Розвиток  практичної   компоненти
комунікативної компетентності студентів технічних університетів. Практична психологія та
соціальна робота. 2004. № 12. С. 65–69.
16. Вікова психологія / за ред. Г.С. Костюка. К.: Рад. шк., 1976. 269 с.
17. Власова О. І. Педагогічна психологія: навч. посіб. К.: Либідь, 2005. 400 с.
18. Вопросы  психологии  познавательной  деятельности  школьников  и  студентов.  М.:
Наука, 1988. 216 с.
19. Выготский Л. Педагогическая психология М. : Педагогика, 1991. 479 с.
20. Гавриш  Н.  Розвиток  мовленнєвої  творчості  в  дошкільному  віці.  Донецьк:  ТОВ
«Либідь», 2001. 218 с.
21. Гальперин И. Р. Информативность единиц языка. Москва: Высшая школа, 1974. 175 с.
22. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации: учеб. для вузов. М.:
ИНФРА. 272 с.
23. Григорьева В. Н., Даулетова В. В. В конфликте может выиграть каждый. Библиотека.
2003. № 12. С. 64
24. Гришенин В. Организация информации в тексте. Научная речь. Лингводидактические
аспекты описания и преподавания: сCб. научн. трудов. М.  Изд-во ун-та дружбы народов,
1988. С. 4–13.
25. Гумбольдт В. Избранные труды по общему языкознанию. М.: Знание, 1984. 70 с.
26. Жинкин  Н.  Коммуникативная  система  человека  и  развитие  речи  в  школе.  М.:
Просвещение, 1969. 104 с.
27. Жинкин  Н.  Психологические  основы  развития  мышления  и  речи.  Русский  язык  в
школе. 1985. № 1. С. 47–54.
28. Журавлев  И.  Психолого-лингвистический  анализ  субъективности.  Психологический
журнал. 2004. № 4. С. 66–74.
29. Залевская А. А. Психолингвистический поход к анализу языковых явлений.  Вопросы
языкознания. 1999. № 6. С. 15–19.
30. Зимняя И. Предметный анализ текста как продукта говорения. Смысловое восприятие
речевого сообщения. М.: Наука, 1976. С. 38–56.
31. Зимняя И. Педагогическая психология: учеб. для вузов. изд. 2-е, доп., испр. и перераб.
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