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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

Вибіркова 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

 

 

* – за наявності 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Навчальний курс "Психологічні основи полілінгвізму" є одним із 

курсів за вибором циклу професійної підготовки магістрів психологічного 

відділення і включає сплановані та рівномірно розподілені складові 

теоретичної та практичної підготовки. Мета курсу – розкрити зміст 

психологічних особливостей розвитку полінгвізму у дітей і дорослих, 

сформувати у студентів здатність до визначення психологічних 

закономірностей становлення декількох мовних систем; сформувати 

загальнокультурні і професійні компетентності, у тому числі вміння 

використовувати в власних психологічних дослідженнях та майбутньої 

професійної діяльності базові знання з області психології полілінгвізму.   

Завдання. 
- одержати знання щодо розуміння психологічних основ - понятійної системи 

та теоретичних засад за дисципліною; 

- сформувати здатність застосовувати комплекс методів інтенсифікації 

розвитку полілінгвізму; 

- здобути навички практичного застосування методів психологічного впливу 

на процес розвитку полілінгвізму. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): КМО.01 Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 

відносно представників інших культур. КСО.02 Здатність дотримуватися 

загальноприйнятих норм поведінки і моралі у міжособистісних стосунках та 

у суспільстві. КСО.05 здатність до толерантних комунікаційних взаємодій. 

б) фахових загальних (КФЗ), відповідно до освітньої програми: КЗП.03 

Здатність розуміти та використовувати психологічні поняття та принципи 

дисципліни Психологічні основи полілінгвізму. КЗП.08 Здатність до аналізу 

закономірностей розвитку полілінгвізму. Здатність самостійно розбиратися в 

постановці та розв’язанні пов’язаних проблем у галузі прикладної психології 

мовлення. Здатність застосовувати знання щодо сутності, змісту 

психологічних закономірностей розвитку полілінгвізму у дітей і дорослих.  

в) спеціальних фахових (КФС): КФС.04 Здатність застосовувати комплекс 

методів інтенсифікації розвитку полілінгвізму. КФС.05 Здатність розділяти і 

впливати на розвиток емоційної та раціональної тривожності особистості при 

вивченні декілька мов. КФС.06 Здатність визначення та застосування 

одиниць другої мови високої ритмічної і тональної сполучуваності задля 

можливості стимулювання розвитку полілінгвальної здібності.  

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до 

стандартів вищої освіти й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  
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- КСП.05: про суть та основи застосування методів інтенсифікації розвитку 

полілінгвізму; наукове місце практичної розробки проблем розвитку 

полінгвальної мовної здатності і оцінку її перспектив; 

- напрацювання основних напрямків в області психології полілінгвізму: школи 

вивчення мовленнєвої діяльності на другій мові, школи структурно - 

функціонального аналізу мов, школи мовних систем; 

- засади наступних методів психологічної інтенсифікації вивчення мов: 

релаксопедія, ритмопедія, гипнопедія, сугестопедія; 

- яким чином враховувати параметри інформаційного навантаження, 

показників розвитку інформаційного стресу при стимулюванні розвитку 

полілінгвізму у дітей та доросли. 

вміти:  

- КСП.РН.05.: вміти застосовувати наступні методи психологічної 

інтенсифікації вивчення мов: релаксопедія, ритмопедія, гипнопедія, 

сугестопедія. складати, використовувати та оцінювати вплив на розвиток 

полілінгвізму мовних одиниць високої тональної сполучуваності; 

- КСП-РН.05.1.: вміти здійснювати композицію психотренінгових вправ і 

процедур розвитку полілінгвізму 

- вміти визначати закономірностей формування процесів саморегуляції 

людини, що вивчає декілька мов; 

- вміти змінювати  швидкість розвитку емоційної та раціональної тривоги 

при мовному інформаційному навантаженні за допомогою забезпечення 

контролюючих внутрішніх і зовнішніх управляючих дій; 

- вміти будувати концептуальні моделі процесів розвитку полілінгвізму 

різної інтенсивності у дитини і дорослого на основі рівневої схеми мовної 

активності. 
 

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Розвиток полілінгвізму як предмет психологічного 

дослідження 

Тема 1. Введення в дисципліну «Психологічні основи 

полілінгвізму». Визначення науки, предмет і завдання її психологічних 

досліджень. Зв'язок з іншими науками. Визначення «Психологічні основи 

полілінгвізму» як науки. Особливості становлення полілінгвальної 

мовленнєво - мовної здатності як предмет дисципліни. Розвиток цієї 

здатності як системогенез. Специфіка завдань та взаємозв'язок психології 

полілінгвізму з психологією мовлення, психолінгвістикою, когнітивною 

психологією та психологією розвитку.   

 

Тема 2. Історія перших досліджень в психології  мовлення та 

полілінгвізму. Суспільна природа мови і питання мовно-розумових відносин 

за Л.С. Виготським у праці «Мислення і мова». Можливості становлення, 

розвитку мовленнєвої діяльності, проблема породження мовного 
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висловлювання за О.Н. Леонтьєвим і О.О. Леонтьєвим. Поділ вивчення 

другої мови та мовної діяльності в загальної та педагогічної психології. 

 

Тема 3. Принципи активізації резервних можливостей особистості для 

інтенсифікації розвитку білінгвізму. Комунікативні групові засоби 

активізації за А.В. Петровським і Г.О. Китайгородською. Досягнення 

потрібного рівня володіння другою мовою через фіксовану форму установки 

(Д.Н. Узнадзе). Положення біхевіоризму як лінгвістична основа "армійського 

методу вивчення другої мови" (Л. Блумфільд). 

 

Тема 4. Використання неусвідомлюваних процесів для полегшення 

і покращення якості та темпу запам'ятовування мовної інформації. Опис 

методу Релаксокопедія (И.Е.Шварц, Р.С. Розенберг). Опис методу 

Ритмопедія (Г.М.Бурденюк) та методу Суггєстопедія (С.В. Кисилєв, В.В. 

Петрусинский, А.Х. Степанян). Необхідні складові суггєстопедії за 

Г.Лозановим. 

 

Тема 5. Основи побудови та оцінювання курсів вивчення декілька 

мов. Розуміння засад проблемно-комунікативних та інших курсів вивчення 

декілька мов. Психологія взаємодії учня і технічних засобів навчання другої 

мови. Розвиток інформаційного стресу, пов'язаного з інтенсифікацією 

розвитку полілінгвізму. 

 

Змістовний модуль 2. Залежність формування полілінгвізму від 

психічних процесів, станів, віку та інших чинників 

Тема 1. Залежність формування білінгвізму від змін показників 

психічних процесів, пов'язаних з віком. Психолінгвістичний механізм 

мовлення при коордінативном білінгвізмі. Психолінгвістичний механізм 

мовлення при субордінативном білінгвізмі. Різниця моделей коордінативного 

білінгвізму та субордінативного за Т.Н. Ушаковою. 

 

Тема 2. Мотивація, емоції, пам’ять, воля та полілінгвістичні дії. 

Дослідження проблем мотивації до вивчення другої мови. Емоції пізнання та 

емоційна регуляція навчальної діяльності при становленні полілінгвізму. 

Робота мовно-логічної пам'яті і та специфіка її функціонування при вивченні 

декілька мов. Вольові якості, які беруть участь в процесі розвитку 

полілінгвізму. 

 

Тема 3. Організація нової вербальної мережі як формування нових 

семантичних і фонетичних асоціативних міжсловесних зв'язків. 

Фонетичні асоціації і як «звукокомплекси мови», просодія. Види ритмів 

мовної діяльності. Тональні характеристики як фонетичні властивості мови 

та їх роль у вивченні нової мови. Ритм смислових компонентів тексту та 

формування смислової вербальної мережі. 
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Тема 4. Дослідження психології суб’єкта учбової діяльності і 

використання їх результатів при побудові сучасного курсу вивчення 

нерідної мови. Загальна характеристика суб’єкта учбової діяльності. 

Психологічні особливості сучасного полілінгвального інформаційного 

середовища. Використання методу «занурення в мовне середовище». 

Професіонал як суб'єкт пізнавальної активності в умовах інтенсифікації 

вивчення другої мови. Професійно-орієнтовні курси другої мови. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовний модуль 1. Розвиток полілінгвізму як предмет психологічного дослідження 

Тема 1. Введення в 

дисципліну «Психологічні 

основи полілінгвізму». 

Визначення науки, 

предмет і завдання її 

психологічних досліджень. 

Зв'язок з іншими науками.  

7 2 1   6 8,5 1 0,5   7 

Тема 2. Історія перших 

досліджень в психології  

мовлення та полілінгвізму. 

8 2 1   6 8,5 1 0,5   8 

Тема 3. Принципи 

активізації резервних 

можливостей особистості 

для інтенсифікації 

розвитку білінгвізму.  

11 2 1   6 9,5 1 0,5    8 

Тема 4. Використання 

неусвідомлюваних 

процесів для полегшення і 

покращення якості та 

темпу запам'ятовування 

мовної інформації. 

10 2 1   6 8 0,5    8 

Тема 5. Основи побудови 

та оцінювання курсів 

вивчення декілька мов.  

9 2 1   6 9,5 0,5 0,5   8 

Усього за змістовним 

модулем 1 

45 10 5   30 45 4 2   39 
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Змістовний модуль 2. Залежність формування полілінгвізму від психічних процесів, 

станів, віку та інших чинників 

Тема 1. Залежність 

формування білінгвізму 

від змін показників 

психічних процесів, 

пов'язаних з віком.  

11 3 2   7 10,5 1 0,5   9 

Тема 2. Мотивація, емоції, 

пам’ять, воля та 

полілінгвістичні дії.  

12 3 1   7 12,5 1 0,5   10 

Тема 3. Організація нової 

вербальної мережі як 

формування нових 

семантичних і фонетичних 

асоціативних 

міжсловесних зв'язків.  

11 2 1   7 10,5 1 0,5   10 

Тема 4. Дослідження 

психології суб’єкта 

учбової діяльності і 

використання їх 

результатів при побудові 

сучасного курсу вивчення 

нерідної мови 

11 2 1   9 11,5 1 0,5   10 

Усього за змістовним 

модулем 2 

45 10 5   30 45 4 2   39 

Усього годин 90 20 10   60 90 8 4   78 

* – за наявності 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення науки, предмет і завдання її психологічних 

досліджень 

2 

2 Історія розвитку психології мовлення та полілінгвізму 2 

3 Принципи інтенсифікації розвитку бі- та полілінгвізму 2 

4 Використання неусвідомлюваних процесів при 

запам'ятовуванні мовної інформації. 

2 

5 Психологічні засади курсів вивчення декілька мов 2 

6 Залежність формування білінгвізму від змін показників 

психічних процесів, пов'язаних з віком 

2 

7 Учбова мотивація, емоції пізнання та полілінгвістичні 

дії. 

1 

8 Пам’ять, прийоми запам'ятовування, вольові якості та 

розвиток нової мови. 

1 

9 Формування нових семантичних і фонетичних 

асоціативних міжсловесних зв'язків 

1 

10 Психологія суб’єкта учбової діяльності і побудова 

сучасного курсу вивчення нерідної мови 

1 

 Разом 16 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   
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8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Кількість 

годин з/в 

1 Підготовка до лекцій 8 10 

2 Підготовка до виступу за обраною темою зі 

списку додатка 2 

10 10 

3 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 

семінарських занять зі списку пункту 5 

10 20 

4 Робота з електронними інформаційними 

ресурсами 

20 36 

 Разом 48 76 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] -  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 

10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань. 

 

 

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Завершальний модульний контроль                             37 
 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Суспільна природа мови і питання мовно-розумових відносин за Л.С. 

Виготським («Мислення і мова»). 

2. Можливості становлення (розвитку) мовленнєвої діяльності, проблема 

породження мовного висловлювання за О.Н. Леонтьєвим і О.О. Леонтьєвим. 

3. Поділ вивчення другої мови та мовної діяльності в загальної та 

педагогічної психології. 
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4. Принципи активізації резервних можливостей особистості для 

інтенсифікації розвитку білінгвізму (А.В. Петровський і Г.О. 

Китайгородська). 

5. Досягнення потрібного рівня володіння другою мовою через фіксовану 

форму установки (Д.Н. Узнадзе). 

6. Положення біхевіоризму як лінгвістична основа "армійського методу 

вивчення другої мови" (Л.Блумфільд). 

7. Використання неусвідомлюваних процесів (на пороговому і 

підпороговому рівнях) для полегшення і покращення якості та темпу 

запам'ятовування мовної інформації. 

8. Опис методу Релаксокопедія (И.Е.Шварц, Р.С. Розенберг). 

9. Опис методу Ритмопедія (Г.М.Бурденюк). 

10.  Опис методу Суггєстопедія (С.В. Кисилєв, В.В. Петрусинский, А.Х. 

Степанян). 

11. Основи проблемно-комунікативних курсів вивчення декілька мов. 

12. Психологія взаємодії учня і технічних засобів навчання другої мови. 

13. Дослідження проблем мотивації до вивчення другої мови. 

14. Емоції пізнання та емоційна регуляція навчальної діяльності при 

становленні полілінгвізму. 

15. Робота мовно-логічної пам'яті і та специфіка її функціонування при 

вивченні декілька мов. 

16. Дослідження ролі культурного оточення і контекстуальних чинників на 

вибір полілінгвістичних дій. 

17. Вольові якості, які беруть участь в процесі розвитку полілінгвізму. 

18. Підвищення рівня тривожності особистості, як умова інтенсифікації 

розвитку білінгвізму. 

19. Залежність формування білінгвізму від змін показників психічних 

процесів, пов'язаних з віком. 

20. Психолінгвістичний механізм мовлення при координатівному 

білінгвізмі. 

21.  Психолінгвістичний механізм мовлення при субординатівному 

білінгвізмі. 

22. Утворення згорнутих дій при процесі мовного пізнання. 

23. Організація нової вербальної мережі як формування нових 

 семантичних і фонетичних асоціативних міжсловесних зв'язків. 

24. Види ритмів мовної діяльності. 

25. Фонетичні асоціації і як «звукокомплекси мови», просодія. 

26. Розвиток інформаційного стресу, пов'язаного з інтенсифікацією 

розвитку полілінгвізму. 
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27. Тональні характеристики як фонетичні властивості мови та їх роль у 

вивченні нової мови. 

28. Ритм смислових компонентів тексту та організація нової вербальної 

мережі. 

29. Дослідження психології суб’єкта учбової діяльності і використання їх 

результатів при побудові сучасного курсу вивчення іноземної мови. 

30. Професіонал як суб'єкт пізнавальної активності в умовах інтенсифікації 

вивчення другої мови. 
 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Модульний 

контроль 
 Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

7 7 7 7 7 7 7 7 7 37  100 
 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 
 

Пундєв В.В. Методичні вказівки за курсом Психологічні основи 

полілінгвізму. Електронний доступ на сайті бібліотеці ОНУ 
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15. Рекомендована література 

Основна 

1. Белянин В.П. Психолингвистика. Учебник. М.: Флинта,  2004.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики: Учебник для студентов высших 

учебных заведений. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005.  

3. Глухов В.П. Основы психолингвистики. Учебное пособие. М.: АСТ: 

Астрель, 2005. 

4. Засєкіна Л.В., Засскін С.В. Вступ до психолінгвістики'. Навчальний 

посібник. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька 

академія" 

5. Засєкіна, Л. В. Психолінгвістична діагностика : навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, 

С. В. Засєкін ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. - 188 с. 

6. Красных В В Основы психолингвистики и теории коммуникации Курс 

лекций — М ИТДГК «Гнозис», 2001 — 270 с. 

7. Куранова С.І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. / С.І. Куранова. - К.: 

Академія, 2012. - 208с. 

8. Психологія мовлення і психолінгвістика [навч. пос.] / Л. О. Калмикова, Г. 

В. Калмиков, І.М. Лапшина, Н. В.Харченко. – К. : Фенікс, 2008. – 235 с. 

9. Психолингвистика: учеб. для вузов / [И. В. Королева, В. И. Лубовский, Е. Е. 

Ляксо и др.] ; под ред. Т. Н. Ушаковой. - Москва : Per Se, 2006. - 415  

Додаткова 

1. Альперiна В.Ю. Психологiчнi проблеми органзацiï навчання 

iноземнiй мовi на раннiх eтапах онтогенезу: Автореф. Дис. Канд. Психол. 

Наук 19.00.07 / В.Ю. Альперiна. - Харьк. Нац. ун-т.- Харькiв, 2002.-18с. 

2. Алфiмова Н.А. Психологiчнi умови формування та засвоєння мови як 

знаковоï системи: Дис... канд. психол наук: 19.00.01 / Н.А. Алфiмова. – 

Харкiв, 2000.-205с.  

3. Барабаш В. Інституціалізація молодіжного руху України // Політичний 

менеджмент.  2004. № 3(6). С. 98-111.  

4. Безклетний С. Політична участь молоді та студентів як предмет 

політологічного аналізу / С. Безклетний // ВІСНИК НТУУ-КПІ. Філософія. 

Психологія. Педагогіка. Випуск 3.  2007. С. 7–12. 

5. Белянин В.П. Психолингвистика: [Учебник]. Москва: Флинта: МПСИ, 

2009.  416 с. 

6. Бондар Т. В. Молодіжна субкультура: сучасні вияви // Український 

соціум.  2003.  № 1(2).  C. 24-29.  

7. Вiннiченко Н.А. Вплив проблемно – коммунiкативного курсу навчання 

англiйскоi мови на психологiчнi характеристики тих, хто навчается: Автореф. 

Дис. Канд. психол. наук: 19.00.01 / Н.А. Вiннiченко. - Харьк. Нац. ун-т.- 

Харькiв, 1995.-18с. 

8. Векилска С.Л. Социально-психологические факторы речевого 

поведения билингвов [Текст]: Автореф. канд. психол. наук: 19.00.05 / Светла 

Латова Векилска.  Москва, 1981.  18 с. 



14 

 

9. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика 

двуязычия (билингвизма). Москва: Издательство Московского университета, 

1969.  160 с. 

10. Выставкина Д. О. Политическая культура в молодежной среде 

Украины [Текст] / Д. О. Выставкина // Вісник Одеського національного 

університету. 2012. Т. 17, Вип. 2.  С. 64-71. 

11. Головенько В. Український молодіжний рух в ХХ ст.: історико-

політологічний аналіз основних періодів. Київ: Наукова думка, 2007.  111 с.  

12. Горбачик А. П. Ставлення до ліберально-демократичних цінностей в 

Україні (динаміка змін за матеріалами соціологічних досліджень) / Матеріали 

IV міжнародної наукової конференції «Розвиток демократії та демократична 

освіта в Україні» 28–30 вересня 2017 р.  

http://www.democracy.kiev.ua/publications/collections.php?conference=4&section

=5  

13. Гулий Ю.І. Індивідуально-психологічні особливості білінгва в ситуації 

російсько-української двомовності [Текст]: Автореф. канд. психол. наук: 

19.00.01 / Юрій Іванович Гулий.  Харків, 1998.  18 с. 

14. Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия [Текст] / Ю.А. 

Жлуктенко. Київ: Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1974.  176 с. 

15. Залевская А.А. Введение в психолингвистику / А.А. Залевская. Москва: 

Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000.  382 с. 

16. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична діагностика: [навч. посіб.] [Текст] / 

Л.В.Засєкіна, С.В. Засєкін.  Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 

Українки, 2008.  188 с. 

17. Каплан Ю.Б. Особливості сучасних суспільно-політичних орієнтацій 

населення України // Стратегічна панорама.  2005.  № 2.  С. 139-147.  

18. Каретна О.О.Політична активність молоді як умова соціально - 

політичних трансформацій в Україні / О.О. Каретна //Актуальні проблеми 

політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич.  

Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»: 

Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2017. Вип. 44. C.254 - 265.  

19. Кияшко Л. О. Психологічні проблеми політичної активності сучасної 

української молоді / Л. О. Кияшко // Наукові студії із соціальної та 

політичної психології: Зб. наук. праць Інституту соціальної та політичної 

АПН України.  К., 2009.  Вип. 23(26).  С. 252–261. 

20. Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні 

об’єднання в сучасній Україні.  Київ: Київське братство, 2007.  130 с.  

21. Косенко Е. Некоторые методологические вопросы изучения 

политических отношений молодѐжи в буржуазном обществе // 

Международное молодѐжное движение: вопросы теории и методологии.  

Москва: Социс, 1999.  С. 37.  

22. Куценко О. Д. Спадщина державного соціалізму в політичній культурі 

українського суспільства [Текст] / О. Д. Куценко // Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна.  2012. № 993, вип. 29.  С. 

79-88. 
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23. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. 

Москва: Едиториал УССР, 2003.  216 с. 

24. Пасісниченко В. Л. Від «громадянської культури» до «соціального 

капіталу» і далі: концептуальні лабіринти дослідження «політичної 

культури» [Текст] / В. Л. Пасісниченко // Методологія, теорія та практика 

соціологічного аналізу сучасного суспільства.  2008.  Вип. 14.  С. 41-45. 

25. Пути повышения культуры русской речи на Украине // В.М. Брицын, 

Л.П. Дидковская, Г.П. Ижакевич и др.  Київ: Наукова думка, 1986.  261 с.  

26. Резнік О. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, 

суб’єкти, способи реалізації [Текст] / О. Резнік.  Київ: ІС НАНУ, 2011. 336 с. 

27. Резнік О. С. Чинники громадсько-політичних практик в європейських 

країнах [Текст] / О. С. Резнік // Український соціум.  2013. № 1.  С. 88-99. 

28. Ставлення студентської молоді до політики та політичних подій в 

сучасному українському суспільстві [Текст] / В. Г. Городяненко, О. В. Гілюн, 

В. В. Ніколенко.  Донецьк: ДНУ, 2009.  46 с. 

29. Стегній О. Г. Соціологічні підходи до вивчення типів політичної 

культури [Текст] / О. Г. Стегній // Український соціум.  2015.  № 2.  С. 26-35. 

30. Стегній О. Г. Типи політичної культури регіональних спільнот України 

[Текст] / О. Г. Стегній // Вісник Львівського університету: Серія 

соціологічна.  2008.  Вип. 2.  С. 32-57. 

31. Украинско-русское двуязычие: Социолингв. аспект / Г.Д. Басова, И.В. 

Борисюк, И.А. Курдюмова и др.  Київ: Наукова думка, 1988.  180 с. 

32. Українське суспiльство 1992-2006. Соцiологiчний монiторинг [Текст] / 

За ред. д.е.н. В. М. Ворони, д.соц.н. М. О. Шульги. Київ: IС НАНУ, 2006.  578 

с. 

33. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін [Текст] / За ред. 

д.екон.н. В. М. Ворона, д.соціол.н. М. О. Шульга. Київ: Інститут соціології 

НАН України, 2014.  650 с. 

34. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: [Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений] / Р.М. Фрумкина. Москва: Академия, 2001. 320 с. 

35. Щербак М. Социально-классовые характеристики политической 

культуры в Украине: опыт применения социологического теста «Типы 

политической культуры» [Текст] / М. Щербак // Социология: теория, методы, 

маркетинг.  2006.  № 3. С. 153-160.  

36. Этнопсихолингвистика / Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина, А.Н. Крюков 

др.  Москва: Наука, 1988.  192 с. 

37. Пастрик Т.В. Психологичнi особливостi формування продуктивного 

бiлiнгвiзму у майбутнiх перекладачiв: Дис... канд. психол наук: 19.00.07 / 

Т.В. Пастрик. – Острог, 2007.-194с. 

38. Пундєв В.В. Некоторые аспекты психологии интенсивного обучения 

взрослых иностранному языку / В.В. Пундєв // Наука і освіта - 2000. - №4. - 

С. 66-69. 

39. Пундєв В.В. Повышение уровня тревожности при восприятии 

информации без ее сознательной обработки / В.В. Пундєв // Наука і освіта - 

2000.-№5.-С. 43-46. 
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40. Пундєв В.В. Запоминание единиц иностранного языка при восприятии 

музыки / В.В. Пундєв // Наука і освіта. – 2000. -№6. – С. 60 – 63. 

41. Пундєв В.В.Дослідження психології суб’єкта учбової діяльності і 

використання їх результатів при побудові сучасного курсу вивчення 

іноземної мови / В.В. Пундєв // Науковий вісник Південноукраїнського 

державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.- 2000.- 

Вип.11.- С.102-108. 

42. Пундєв В.В.Ритмический компонент процессов памяти и его 
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нагрузку в условиях интенсификации обучения иностранному языку / В.В. 
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Вип. 23. – С. 13 – 16. 
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Додаток 2 

 

Індивідуальні завдання 

 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Дослідження школи А.А. Леонтьєва і І.А. Зимової, де 

докладно розглядається будова мовної діяльності на 

другій мові. 

10 

2 Дослідження школи Г. Лозанова та його послідовників, 

що базуються на теорії неусвідомлюваних процесів. 

10 

3 Дослідження школи Т.М. Ушакової, яка залучає 

системну методологію. 

10 

4 Закладання субординативного білінгвізму, який 

можливий вже при сформованому мисленні. 

10 

5 Закладання координативного білінгвізму у дитини. 10 

6 Інтенсифікація розвитку білінгвізму на основі зміни 

стану свідомості. 

10 

7 Концептуальна модель інтенсивних процесів розвитку 

білінгвізму у дорослого. 

10 

8 Розвиток інформаційного стресу при  інтенсифікації 

розвитку білінгвізму на основі зміни стану свідомості 

дорослого. 

10 

9 Попередження негативних наслідків інтенсифікації 

розвитку білінгвізму у дорослих за допомогою 

спрямованого розвитку саморегуляції. 

10 

10 Визначення особливостей інтенсифікації розвитку 

білінгвізму за рахунок використання одиниць високої 

ритмічної та тональної сполучуваності. 

10 

11-20 За вибором при узгодженні з викладачем 10 

 
Додаток 3 

 

Питання для підсумкового контролю, з/о.від 

1. Суспільна природа мови і питання мовно-розумових відносин за Л.С. 

Виготським («Мислення і мова»). 

2. Можливості становлення (розвитку) мовленнєвої діяльності, проблема 

породження мовного висловлювання за О.Н. Леонтьєвим і О.О. Леонтьєвим. 

3. Поділ вивчення другої мови та мовної діяльності в загальної та 

педагогічної психології. 
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4. Принципи активізації резервних можливостей особистості для 

інтенсифікації розвитку білінгвізму (А.В. Петровський і Г.О. 

Китайгородська). 

5. Досягнення потрібного рівня володіння другою мовою через фіксовану 

форму установки (Д.Н. Узнадзе). 

6. Положення біхевіоризму як лінгвістична основа "армійського методу 

вивчення другої мови" (Л.Блумфільд). 

7. Використання неусвідомлюваних процесів (на пороговому і 

підпороговому рівнях) для полегшення і покращення якості та темпу 

запам'ятовування мовної інформації. 

8. Опис методу Релаксокопедія (И.Е.Шварц, Р.С. Розенберг). 

9. Опис методу Ритмопедія (Г.М.Бурденюк). 

10.  Опис методу Суггєстопедія (С.В. Кисилєв, В.В. Петрусинский, А.Х. 

Степанян). 

11. Основи проблемно-комунікативних курсів вивчення декілька мов. 

12. Психологія взаємодії учня і технічних засобів навчання другої мови. 

13. Дослідження проблем мотивації до вивчення другої мови. 

14. Емоції пізнання та емоційна регуляція навчальної діяльності при 

становленні полілінгвізму. 

15. Робота мовно-логічної пам'яті і та специфіка її функціонування при 

вивченні декілька мов. 

16. Дослідження ролі культурного оточення і контекстуальних чинників на 

вибір полілінгвістичних дій. 

17. Вольові якості, які беруть участь в процесі розвитку полілінгвізму. 

18. Підвищення рівня тривожності особистості, як умова інтенсифікації 

розвитку білінгвізму. 

19. Залежність формування білінгвізму від змін показників психічних 

процесів, пов'язаних з віком. 

20. Психолінгвістичний механізм мовлення при координатівному 

білінгвізмі. 

21.  Психолінгвістичний механізм мовлення при субординатівному 

білінгвізмі. 

22. Утворення згорнутих дій при процесі мовного пізнання. 

23. Організація нової вербальної мережі як формування нових 

 семантичних і фонетичних асоціативних міжсловесних зв'язків. 

24. Види ритмів мовної діяльності. 

25. Фонетичні асоціації і як «звукокомплекси мови», просодія. 

26. Розвиток інформаційного стресу, пов'язаного з інтенсифікацією 

розвитку полілінгвізму. 
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27. Тональні характеристики як фонетичні властивості мови та їх роль у 

вивченні нової мови. 

28. Ритм смислових компонентів тексту та організація нової вербальної 

мережі. 

29. Дослідження психології суб’єкта учбової діяльності і використання їх 

результатів при побудові сучасного курсу вивчення іноземної мови. 

 


