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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Кількість кредитів: 4
Модулів:1
Загальна кількість годин:120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 1-2
Семестр: 2-3
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Розподіл годин за навчальним планом
Денна

Заочна
Лекції:

20
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
12
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
-

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни становлять базові загальні
дискусійні питання теоретичної лінгвістики та психології, а саме: мова як
психофізіологічний процес породження і сприйняття мовних висловлювань, як
основний засіб здійснення мовної та індивідуальної речемислітельної
діяльності; мовна діяльність як вид діяльності, її психологічний зміст; людська
мова як спосіб реалізації мовної діяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни «Психолінгвістика» є поглиблене
розуміння студентами магістеріуму специфіки
основних проблем
психолінгвістики та теорії мовленнєвої діяльності, прикладних аспектів
застосування знань з теорії психолінгвістики
Передумови
для вивчення
дисципліни:
оволодіння
спеціальними
компетентностями, сформованими при опануванні курсів сучасної російської
літературної мови, загального мовознавства, психології, комунікативної
девіатології.
Міждисциплінарні зв’язки: зміст означеної навчальної дисципліни
пов’язаний з загальним мовознавством, із психологією, лінгвістикою
(фонетика, граматика,
лексикологія, стилістика), сучасними напрямами
лінгвістики (когнітивна, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика,
соціолінгвістика, лінгвістичний аналіз тексту), педагогікою, філософією,
біологією, культурологією, етнологією, теорією комунікації, семіотикою,
логікою, соціологією, медициною, з деякими технічними науками тощо.
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1. Знання: основних напрямів дослідження процесу творення мовлення на
сучасному етапі у вітчизняній та зарубіжній психолінгвістиці; історії
виникнення
й
розвитку
психолінгвістики,
провідних
проблеми
психолінгвістики на сучасному етапі;

2. Уміння: здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану на
знаходження необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності,
здійснювати аналіз та оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з
різних джерел; здатність виокремити й пояснити індивідуально-особистісні та
соціально-психологічні особливості мови й мовлення людини; здійснювати
індивідуальну та групову мовленнєву діагностику та психолінгвістичний
експеримент; користуватися психодіагностичними й дослідницькими
методиками; розпізнавати й діагностувати дефекти, недорозвиток та
порушення мовленнєвої функції у дітей і дорослих; здійснювати корекційнорозвивальні заходи з формування й розвитку механізмів сприймання і творення
мовлення
3. Комунікація: використовувати набуті знання в ході наукових виступів,
доповідей, веденні дискусій з проблемних питань психолінгвістики; бути
підготовленим для фахової комунікації із представниками наукових кіл; уміти
адаптовуватись до нових ситуацій та умов освітнього процесу, приймати
самостійні рішення в процесі застосування набутих знань у різних сферах
професійної діяльності – мовознавчій, культурознавчій, освітній тощо і нести
за них повну відповідальність.
4. Автономність та відповідальність: творчо виконувати індивідуальні
науково-дослідні завдання означеної проблематики, виявляти самостійність у
науковій роботі, бути відповідальним щодо постійного дотримання правил
академічної доброчесності.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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Лекції

Психолінгвістика як галузь
лінгвістики
Мова
як
феномен
культурно-історичного
розвитку
Мовленнєва діяльність у
світлі
психолінгвістичної
теорії.
Онтогенез мовлення
Психолінгвістика тексту
Види
знання.
Етнопсихолінгвістика та її
теоретичні проблеми

Аудиторні

Семінарські
(практичні)

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Консультації

Семінарські
(практичні)

2

Назви модулів / тем

Лекції

1.

Кількість годин
(заочна форма навчання)

Аудиторні

№
з/п

Лабораторні

Кількість годин
(денна форма навчання)

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Психолінгвістика як галузь лінгвістики
Психолінгвістика як самостійна галузь знань. Предмет і завдання
психолінгвістики. Об'єкт і предмет вивчення психолінгвістики, відмінність
психолінгвістики від традиційної описової лінгвістики. Психолінгвістка у
широкому й вузькому розумінні. Історія становлення психолінгвістики:
причини та історичні етапи виникнення і розвитку психолінгвістичної науки.
Актуальні
питання
психолінгвістики.
Напрями
розвитку сучасної
психолінгвістики. Прикладні галузі сучасної психолінгвістики. Витоки
психолінгвістики. Вітчизняні дослідження в галузі психолінгвістики (Потебня
О., Л.Щерба, О.О.Леонтьєв, Залевська О., Л.С.Виготський). Виникнення
психолінгвістики як самостійної галузі знань. Головні проблеми
психолінгвістики. Предмет психолінгвістичного аналізу мовленнєвої
діяльності.
Тема 2. Мова як феномен культурно-історичного розвитку.
Мова як предмет психолінгвістики. Періодизація аспектів вивчення мови.
Функції мови. Зовнішні форми мови. Діалогічна форма. Монолог. Різновиди
усного монологічного мовлення: опис, розповідь, міркування. Вербальне
кодифіковане усне мовлення і вербальне не кодифіковане усне мовлення.
Поняття «паралінгвістики». Структурно-класифікаційний і процесуальний
підходи до аналізу мови в мовознавстві. Мовний знак і його властивості.
Знаковий характер мови. Знак і символ. Складові мови в процесуальному
аспекті. Основні одиниці мови та їх функції. Слово, ознаки. Парадигматична і
синтагматична системи мови. Мовні і інші засоби спілкування.
Тема 3. Мовленнєва діяльність у світлі психолінгвістичної теорії.
Мова та мовлення. Породження мовлення. Теорії походження мовлення.
Моделі породження мовлення. Мова і мислення. Поліморфність мислення.
Гіпотеза «Сепіра-Уорфа». Породження мовлення як процес мовленнєвої
діяльності. Інтенціональність в породженні мовлення. Моделі породження
мовлення. Поняття «мовна діяльність» (Л.Виготський, А.Леонтьєв, І.А.Зимова).
Структура та рівні
мовленнєвої діяльності. Мовленнєва діяльність як
категорія/ проблема психолінгвістики, як категорія психології мовлення.
Основні види мовленнєвої діяльності. Основні положення мовної діяльності у
ПЛ. Психолінгвістичні концепції породження мовлення. Моделі породження
висловлювання. Теорія мовленнєвої діяльності. Мовленнєва діяльність в
онтогенезі. Структура мовленнєвої діяльності. Напрямки дослідження
структури мовленнєвої діяльності. Процес сприйняття як співвіднесення
мовних знаків. Моделі сприйняття мовлення Ч. Осгуда і Л. А. Чистович.
Мовленнєві дії. Мовленнєві навички. Мовленнєві уміння.
Тема 4. Онтогенез мовлення.
Онтогенез мовлення. Біхевіоризм. Л.С. Виготський про витоки психічної
діяльності людини Вивчення механізмів психічної діяльності людини в
роботах М.О. Бернштейна і П.К. Дитяче мовлення як ключ до розуміння
пізнавальних процесів. Засвоєння мовлення дитиною: періоди. Етапи
становлення мовлення у дітей

Мовлення, інтелект, знаки. Операції зі знаками як база для
фундаментальних 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.
Тема 5. Психолінгвістика тексту. Текст з позицій психолінгвістики.
Породження й сприйняття тексту. Текст як об’єкт психолінгвістики. Одиниці
тексту. Дискурс. Механізми, що діють при сприйнятті тексту: імовірнісне
прогнозування, пресуппозиція, апперцепція. Проекція тексту як результат
включення змісту тексту в смислове поле реципієнта. Багатозначність
тексту. Властивості тексту.
Тема 6. Види знання. Етнопсихолінгвістика та її теоретичні проблеми.
Види знання. Етнолінгвістика. Культура матеріальна і духовна. Два рівні
свідомості у психолінгвістиці: мовна та немовна. Лакуни – базові елементи
національної специфіки лінгвокультурної спільності. Типи лакун: лексичні,
граматичні, стилістичні. Національно-специфічні (лакунізовані) особливості
мовлення: спосіб заповнення пауз, спосіб розкладання слова, етикетні
характеристики актів спілкування, рольові особливості спілкування,
номенклатура текстових стереотипів. Основні ознаки лакуни. Способи
заповнення лакун: тлумачення, переклад морфологічним шляхом, дослівний
переклад, детальне коментування. Зіставлення у процесі міжкультурної
комунікації «образів» культур. Мовленнєва поведінка при вивченні
іноземної
мови.
Природний
і
штучний білінгвізм. Рецептивний,
репродуктивний і продуктивний білінгвізм. Помилки при вивченні іноземної
мови, поняття інтерференції. Мовлення іноземця.
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять
Тема 1: Психолінгвістика як самостійна галузь знань.
Тема 2. Мова як феномен культурно-історичного розвитку
Тема 3. Мовна і мовленнєва діяльність у світлі психолінгвістичної теорії
Тема 4. Онтогенез мовлення.
Тема 5. Слово як основна і універсальна одиниця мови. Психолінгвістика
тексту.
Тема 6. Види знань. Етнопсихолінгвістика.
5.3. Організація самостійної роботи студента.
№
Кількість
Вид роботи
Форми звітності
з/п
годин
1. Підготовка до аудиторних (лекційних та
20
Опорний конспект, письсемінарських) занять.
мові завдання, коментарі,
таблиці.
2. Підготовка до модульної контрольної роботи
6
Модульна
контрольна
робота
2. Виконання завдань самостійної роботи:
52
Конспекти
відповідей,
тести.

3

Виконання індивідуальних завдань
Разом

10

Письмові роботи,
презентація

88

5.4. Зміст завдань для самостійної роботи студентів
№
з/п
1.

2.
3

4

5

6
7

8

9
10

11
12

13
14

Вид роботи

Форми звітності

Специфіка ментального простору у людей
різних
професійних
груп.
Відмінність
людського мовлення від засобів спілкування
вищих тварин.
Роль мовлення в організації вольового акту.
Досвід навчання мавп людського мовлення .
Онтогенез
мовленнєвого
висловлювання,
дискурсу. Мозкова організація процесів
декодування мовленнєвого повідомлення.
Фізіологічні механізми формування мовлення:
безумовні, умовні рефлекси, збережений слух,
зір.
Генезис регулюючої функції мовлення. .
Артикуляційна програма та її місце в процесі
породження мовлення.
Прояви вербальної культури у людей різних
вікових та професійних груп.
Розуміння речень. Розуміння глибинної та
поверхневої структури речення ( Хомський,
З.Харріс).
Когнітивний аспект опанування мовою.
Засвоєння дітьми дошкільного віку категорії
присвійності, засвоєння виду дієслів.
Особливості
формування
внутрішнього
мовлення в онтогенезі.
Специфіка виявлення дитячої словотворчості.
Аналіз книги К. Чуковського «Від двох до
п’яти .
Засвоєння дітьми каузативних відношень.
Специфіка виявлення дитячої словотворчості.
Розуміння тексту, дискурсу. М.І. Жинкін про
породження,
розуміння
складного
висловлювання. Особливості формування
внутрішнього мовлення в онтогенезі.
Концепція М.І.Жинкіна про універсальний
предметний код внутрішнього мовлення.
Відмінність людського мовлення від засобів
спілкування вищих тварин.

Науково-дослідна робота з теми

Розробка тестових завдань
Бібліографічний
питань

опис

проблемних

Розгорнутий план повідомлення
Розробка тестових завдань
Науково-дослідна робота з теми
Бібліографічний
питань

опис

проблемних

Науково-дослідна робота з теми
Бібліографічний опис проблемних
питань
Науково-дослідна робота з теми.
Рецензія на книгу.
Розробка тестових завдань
Розгорнутий план повідомлення

Розгорнутий план повідомлення
Тестові завдання

Тематика індивідуальних завдань
1. Проблема співвідношення психолінгвістики та лінгвістики.
2. Л.С.Виготський як один з основоположників психолінгвістики.
3. Операційна структура мовленнєвої діяльності.
4. Роль внутрішнього мовлення в пізнавальній інтелектуальній діяльності
людини.
5. Розвиток мовлення у дітей в ранньому віці.

6. Психологічні особливості спонтанного мовлення дошкільників.
7. Мовленнєвий механізм в схемі породження мовлення.
8. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному віці.
9.Феномен дитячого мовлення.
10.Розвиток пасивного та активного словникового запасу в онтогенезі.
11.Напрямки розвитку сучасної психолінгвістики.
12.Рефлексивна психолінгвістика про формування «житейських» понять у дітей
дошкільного віку.
13.Психолінгвістичні аспекти оволодіння дітьми рідною й іноземною мовою.
14.Характерологічні особливості розвиненого мовного чуття дитини
дошкільного віку.
15.Місце мовленнєвої діяльності в систему діяльності людини..
16.Проблема
співвідношення
мовлення
та
пам’яті.
18.Проблема
співвідношення мовлення та сприймання.
17.Концепції процесів сприйняття та розуміння мовлення.
18.Механізм смислового сприйняття мовленнєвого висловлювання.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, самостійна робота,
індивідуальні завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:
– залік;
– стандартизовані тести;
– студентські презентації та виступи на наукових заходах;
– модульна контрольна робота (проводиться в письмовій формі, кожен
варіант включає 3 питання теоретичного характеру, відповіді на які дають
можливість всебічно оцінити рівень знань студента).
Зразок модульної контрольної роботи:
Варіант 1
І. Зробити порівняльну характеристику поглядів Л.С.Виготського та
О.М.Леонтьєва щодо психологічних особливостей мовленнєвої діяльності
особистості.
ІІ. З’ясувати питання: Дитяче мовлення як ключ до розуміння
пізнавальних процесів про три моделі морфології.
ІІІ. Схарактеризувати: Основні положення психолінгвістичної теорії
мовленнєвої діяльності
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим
його оцінюванням застосовуються наступні рівні навчальних досягнень
студентів:

Рівні навчальних
досягнень

Відмінний

100бальна
шкала

100…90

Достатній

89….70

Задовільний

69…51

Незадовільний

50…26

Неприйнятний

25…1

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка
Практична підготовка
Студент
вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки,
робить аргументовані висновки,
рецензує відповіді інших студентів,
творчо виконує індивідуальні та
колективні завдання; самостійно
знаходить додаткову інформацію та
використовує її для реалізації
поставлених перед ним завдань;
вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення
власних знань
вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на
практиці; узагальнює і систематизує
навчальну інформацію, але допускає
незначні огріхи у порівняннях,
формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці
володіє навчальним матеріалом
поверхово, фрагментарно, на рівні
запам’ятовування відтворює певну
частину навчального матеріалу з
елементами логічних зв’язків, знає
основні поняття навчального матеріалу
має фрагментарні знання (менше
половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та
навички; під час відповіді допущено
суттєві помилки
студент не
матеріалом

володіє

навчальним

може
аргументовано
обрати
раціональний
спосіб виконання завдання
й
оцінити
результати
власної
практичної
діяльності;
виконує
завдання, не перед-бачені
навчальною
програмою;
вільно
використовує
знання для розв’язання
поставлених перед ним
завдань
за зразком самостійно
виконує
практичні
завдання,
перед-бачені
програмою; має стійкі
навички
виконання
завдання

має елементарні, нестійкі
навички виконання завдань

планує та виконує частину
завдання за допомогою викладача
виконує лише елементи
завдання,
потребує
постійної
допомоги
викладача

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Досягнення студентів на семінарських (практичних), лабораторних
заняттях оцінюються за шкалою від «0» до «5».
Оцінка

5 балів

4 бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань
та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та
додаткову літературу, вільно послуговується науковою
термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним
способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок,
здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але
при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та
незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань
Вид
Конспектування наукових статей
Реферати
Презентації

Максимальна кількість балів
5
5
5

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Проміжний контроль з означеного курсу проводиться у вигляді модульної
контрольної роботи. Відповідь на кожне питання оцінюється за 5-бальною
шкалою, і на основі середнього арифметичного здійснюється виведення
остаточної оцінки за нижчеподаною таблицею. Критеріями оцінювання є:
повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння
наводити аргументи та робити висновки.
8.5. Критерії оцінювання підсумкового контролю.
Оцінку за семестр з дисципліни, що закривається заліком, слід виставляти
після її вивчення до початку екзаменаційної сесії за результатами поточного та
проміжного контролю (відповідно вагові коефіцієнти 0,7 та 0,3); при цьому
обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти не передбачено.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
89-70
51-69
26-50

Оцінка за традиційною шкалою
залік
зараховано
не зараховано

Максимальна
кількість балів
Мінімальний
пороговий
рівень

Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
середньозважений бал оцінок за відповіді на
семінарських заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який переводиться у
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7
35 балів (поточний контроль)

30 балів (проміжний
контроль) – за
результатами
виконання модульної
контрольної роботи
16 балів (проміжний
контроль)

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Для окремих тем застосовується комп’ютерна техніка з метою
демонстрації презентацій, слайдів.
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела
1. Белянин В. П. Психолонгвистика: Учебник / В. П. Белянин. — М. : Изд-во
Флинта: Моск. псих-соц. ин-т, 2003. – 233 с.
2. Залевская А. А. Введение в психолингвистку. - М. : Педагогика, 1999. – 720
с.
3. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. — М. :
Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК»,
2001. — 432 с.
4. Калмикова Л. О. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. посібник
для студ. вищих навч. закл. / Л. О. Калмикова, Г. В. Калмиков, І. М.
Лапшина, Н. В. Харченко. - (Вища
освіта). Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький пед. ін- т, 2008.
— 325с.
5. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. / С. І. Куранова.
– К. : ВЦ «Академія», 2012. – 208 с.
6. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики: учеб. для студентов вузов
по специальности "Психология" / А. А. Леонтьев. - 2-е изд., испр. (Психология для студента). М. : Смысл: Academia, 1999. - 287 с.
7. Слобин Д. И. Психолингвистика. / Д. Слобин, Дж. Грин. // Пер. с англ.
Е.И.Негневицкой. – М. : Прогресс, 1976. 8. Фрумкина Р. М. Психолингвистика: Учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. – М. : УЦ «Академия», 2001. – 320 с.
10.2. Допоміжні джерела
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С.
Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 376 с.
2. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень :
підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., стереотип. – К. : ВЦ «Академія»,
2011. – 240 с.

3. Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики. (Модели
мира в литературе). — М.: Тривола. — 2000. — 248 с.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь // Л. С. Выготский. Собр. соч. В 6
томах. Т. 2. - М., 1982. Глава 7. «Мысль и слово».
5. Ижинкин Н. Механизмы речи. – М. : Изд-во АПН, 1958. – 385 с.
6. Пиаже Ж. Речь и мышление ребѐнка. - М. : Наука, 1994.
7. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. - М. : Высшая школа, 1996.
8. Спивак Д.Л. Изменѐнные состояния сознания: психология и
лингвистика. – СПб : Изд. Санкт- Петербургского университета, 2000.
9. Хомский Н. Язык и мышление. - М. : Высшая школа, 1972.
10. Якобсон Р. Избранные работы. - М. : Высшая школа, 1985.
11. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. –
М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 360 с.
12. Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального
взаимодействия. – М., 1987. – С. 44 – 87.
13. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. – М.: Лабиринт,
1997.
14. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.:
ИДТГК «Гнозис», 2003. – 288 с.
15. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007.
10.3. Інтернет-ресурси
1. Інтернет-ресурси
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTI
KA.html
2. http://www.nopril.ru/science/doc.php?ID=35
3. http://www.dialog-21.ru/trends/?id=33076&forum_id=19&f=1
4. http://www.i-u.ru/biblio/archive/beljanin_psi/05.aspx
5. http://flogiston.ru/library/saharn
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