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ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ 

Анотація. У статті  розглядається питання становлення мовленнєвої діяльності, зокрема її 

лексичного компонента. Системний аналіз класичних наукових праць дозволяє стверджувати, що   

лексико-семантичні відношення між лексичними одиницями є важливою передумовою їх 

засвоєння та використання в усному мовленні. Механізм функціонування цих відношень тісно 

пов’язаний з перебігом пізнавальних процесів. Ці ствердження дозволили розглянути та 

проаналізувати психологічні процеси, які лежать в основі функціонування лексичної семантики. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос становление речевой деятельности, в 

частности  его лексического компонента. Системный анализ классических научных трудов 

позволяет говорить, что лексико – семантические отношения между лексическими единицами 

является важным фактором усвоения и использования их в устной речи. Механизм 

функционирования этих отношений тесно связан с познавательными процессами. Это 

утверждения позволили рассмотреть и проанализировать психические процессы которые лежат в 

основе функционирования лексической семантики. 
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Abstract. The article deals with the issue of speech activity formation, in particular its 

lexical component. A systematic analysis of classical scientific works allows suggesting that 
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lexical-semantic relations between lexical units are an important prerequisite for their learning and 

use in oral speech. The mechanism of functioning of these relations is closely connected with the 

course of cognitive processes. These statements allowed considering and analyzing the 

psychological processes that underlie in the fundamentals of lexical semantics functioning. 

Key words: speech activity, speech, speech development, lexical meaning of the word, 

semantic field, lexical semantics. 

 

Науковий інтерес до мовленнєвої діяльності цілком зрозумілий, оскільки за 

визначенням Л. Виготського, саме мовленню належить центральна роль в 

опосередкуванні взаємодії людини з довкіллям. Мовленнєва діяльність є предметом 

дослідження логопедії, психології, нейролінгвістики, нейропсихології, психології 

мислення, психології особистості, мовознавства. Лінгвістів воно цікавить у 

співвідношенні з мовою, а психологів – як процес породження та сприйняття 

висловлювання, як вид суто людської діяльності, що забезпечує спілкування. 

Складність визначення лексичного поняття пояснюється тим, що слова є 

неоднорідними за своєю структурою та функціями. Передусім слово є центральною 

мінімальною структурно-семантичною одиницею мови, яка виражає складом 

поняття про предмети, процеси, явища дійсності, їх ознаки чи взаємовідношення 

між ними. Слово вільно відтворюється в мовленні та слугує для побудови 

висловлювань[3,6].  

Основною функцією слова, на думку А.Р. Лурія,  є його означальна роль, яку 

називають денотативною або референтною. Слово може позначати предмет, дію, 

якість або відношення. У психології цю функцію слова прийнято називати 

предметною співвіднесеністю або лексичним значенням. Слово, яке має предметну 

співвіднесеність, може приймати форму іменника (позначати предмет), 

прикметника (позначати якість), дієслова (позначати дію) тощо. 

Слово збагачує світ людини, дозволяє оперувати предметами навіть за їх 

відсутності, допомагає людині формувати сприйняття, уявлення та діяльність, тим 

самим виконуючи регулювальну функцію. Слово не визначає тільки конкретний 

предмет або явище, семантична структура слова складна і має певні особливості. 

Особливістю лексичного значення слова є те, що одна і та ж лексема може мати 
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декілька значень, унаслідок чого виникають різні семантичні структури слів, які 

складаються із певної кількості семантичних компонентів та їх видів. Основними 

типами лексичних значень є пряме і переносне значення слова [1, 6]. 

Згідно з визначеннями що є в літературі  (Л.А. Дергачева Є.Ф. Соботович), 

існуюча в мовленні багатозначність слів (полісемія) виникає внаслідок того, що 

словом називають і визначають не один предмет і не одне поняття, а декілька, тобто 

слово має потенційно багатопредметну й багатопонятійну спрямованість. 

Семантична структура багатозначного слова складається із семантичних 

компонентів кожного значення слова та семантичної єдності усіх значень. Таким 

чином, функція багатозначності базується на основі перенесення назви одного 

предмету на інший, це реалізується в певному контексті. Отже, багатозначність слів 

є результатом розвитку їх лексичного значення і тому є показником рівня 

лексичного та мовленнєвого розвитку дитини. 

Зазначимо, що конкретні лексичні значення різних слів неоднорідні за своїми 

зв’язками з предметами й поняттями. Аналіз типології лексичних значень дозволяє 

виділити деякі з них: значення переносні, абстрактні, образні, синонімічні, 

антонімічні та похідні поняття з різною мірою узагальнення. 

Одне й те ж лексичне поняття може виражатися декількома словами, що 

проявляється в явищах синонімії. Синонімія – це зближення слів однієї лексико-

семантичної або тематичної групи. Частіше зближуються не слова, а їх 

контекстуальні значення. Синоніми відрізняються один від одного багатьма 

змістовними компонентами слова, при цьому більш помітним та актуальним може 

бути лише один із цих компонентів. 

Не так часто як синоніми, в мові використовуються об’єднання слів, 

протилежні за своїм лексичним значенням (антоніми). На відміну від синонімів, 

антоніми об’єднуються не в ряди, а в пари. Предметна співвіднесеність або 

найближче значення слова є вибором потрібного значення із низки існуючих слів. 

Цей вибір визначається ситуацією та тим контекстом, в якому вживається слово [2]. 

Поряд із денотативним значенням (предметна співвіднесеність) слова існує 

ще асоціативне значення, оскільки слово позначає не тільки конкретні предмети, а 
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збуджує цілу низку асоціативно пов’язаних слів. Класичними дослідженнями 

доведено, що слово стає центральним вузлом у вербальній сітці викликаних образів 

і конотативно пов’язаних із ним слів [2,6]. 

Відтак, існуюча ідея лексико-семантичних полів співвідноситься з 

уявленням, при якому вся лексика створює певні системи. Такого роду лексичні 

зв’язки суттєво впливають на структурне значення слова. Семантичне поле, за 

визначенням О. Р. Лурії (1979), Є. Ф. Соботович (1997) – це функціональне 

утворення та групування слів на основі узагальнення різних семантичних ознак. 

Лексико-семантична система є найрухомішою серед усіх мовних рівнів, однак, 

змінюючись, вона має здатність до саморегулювання, тобто до такої перебудови, 

яка б не порушувала системності, що є необхідним для постійного забезпечення її 

комунікативної придатності. 

Усе вище зазначене, дає змогу стверджувати, що лексико-семантична 

система мови має польовий характер, тобто її структура організована за принципом 

поля, в якому є центр з його ядром і периферія. Біля ядра семантичного поля 

знаходяться частотніші слова, які мають більш виражені семантичні ознаки. На 

периферії знаходиться лексика, яка має менш виражені ознаки цього поняття.  

Будь-яка зміна в лексичному складі мови позначається на системних 

відношеннях. Нерідко трапляються випадки (Є.Ф.Соботович), коли слово, 

набуваючи нового значення, впливає на появу подібних значень у всіх інших 

семантично пов'язаних із ним словах. Більшість лексико-семантичних об'єднань 

мають чітку, сувору системну організацію, яка зумовлена не лише 

комунікативними потребами, а й системністю об'єктивного світу, відображеного у 

лексиці. Таким чином, семантичне поле існує не як засіб існування лінгвістичних 

явищ, а як сукупність елементів синтагматичної природи. 

За визначенням Є. Ф. Соботович, О. М. Шахнаровича, слова здатні вступати 

в лінійні, просторові й часові відношення в складі мовленнєвого ланцюга. Слово, 

яким позначається предмет, дає не тільки його визначення, а й розкриває ряд 

потенційних зв’язків і відношень, в які може вступати цей об’єкт. Означені 

відношення можуть бути парадигматичними й синтагматичними. Пояснити 
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утворення синтагматичних зв’язків спробуємо, спираючись на дослідження 

Є. Ф. Соботович. 

Встановлення синтагматичних зв’язків відбувається на основі поступового 

формування узагальненого уявлення про реально існуючі предмети оточуючого 

світу. Синтагматичні або лінійні відношення формуються і розвиваються в 

результаті запам’ятовування дитиною існуючих смислових відношень. Наприклад, 

дитині показують предмет і називають його словом м’яч. Слово м’яч вступає в різні 

синтагматичні відношення зі словами, які означають форму (круглий), ознаки 

(червоний), дію (гратися). У процесі пізнавальної діяльності дитина запам’ятовує ці 

зв’язки й у подальшому переносить їх на подібні за ознаками предмети. Наприклад, 

усі предмети (кулька, кулькоподібні іграшки), які подібні за формою, ознакою та 

дією визначеного предмета, дитина називає м’ячем (елементарні лексичні 

узагальнення). Отже, синтагматичні відношення відображають логічну 

послідовність мовних елементів і їх смислові відношення [4]. 

Парадигматичний тип відношень між лексичними одиницями мови 

визначають М. І. Жинкіна, О. Р. Лурія, Є. Ф. Соботович,  та інші.  У їхніх 

дослідженнях було з’ясовано, що будь-яка парадигма на лексичному рівні є 

сукупністю варіантів слів, об’єднаних між собою. Характер парадигматичних 

угруповань не завжди однорідний. Парадигматичні класи за своїм визначенням 

можуть мати як функціональну, так і структурну природу. 

Отже, парадигматичні відношення – це відношення між словами на основі 

спільності або протилежності їх значень. Найпростіші приклади парадигм на 

семантичному рівні утворюють слова синонімічного ряду (слова, які об’єднані 

спільним значенням). Ці слова як члени парадигми функціонують у мові, але не 

можуть бути представлені в мовленні одночасно. У процесі мовлення необхідні 

слова з парадигматичного ланцюга обираються дитиною залежно від структурної 

організації самого висловлювання. Цей вибір буде результативним у тому випадку, 

якщо парадигматичні зв’язки в дитини сформовані на належному рівні. 

За визначенням Є. Ф. Соботович, О.Р.Лурія, найбільшими парадигматичними 

об'єднаннями є лексико-семантичні поля – тобто сукупність парадигматично 
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пов'язаних лексичних одиниць, які об'єднані спільністю змісту й відображають 

поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних явищ. 

Залежно від віку, в процесі розвитку людини, спостерігається зміна 

співвідношень між парадигматичними й синтагматичними асоціативними групами. 

Так, дітям молодшого дошкільного віку внаслідок обмеженості власного 

мовленнєвого досвіду притаманні асоціації синтагматичного типу. Для підлітків та 

дорослих характерними є парадигматичні асоціації, коли у групи об’єднуються 

елементи, що означають спільні функції (при цьому переважають антонімічні 

пари). 

На думку О. М. Леонтьєва, синтагматичні зв’язки виникають рано й 

будуються легше, ніж асоціативно організовані парадигматичні зв’язки – зв’язки 

більш високої категорії, що є показником сформованості лінгвістичного розвитку й 

формування лексичних понять у дітей. 

Крім того, існує ще один момент, без урахування якого психологічний аналіз 

розуміння слова є недостатнім. За визначенням класичних і сучасних досліджень, 

кожне слово вказує не тільки на відповідний предмет, але й містить характеристику 

відповідної системи зв’язків[4]. Слово також має співвіднесені семантико-

синтаксичні валентності, тобто потребує різноманітних зв’язків з іншими словами. 

Наприклад, дієслово спати, потребує обов’язкового поєднання з іншими словами: 

хто спить? коли спить? тощо. Кожне слово може мати три (або й більше) 

потенційні зв’язки.  

Отже, на нашу думку, сприйняття слова потребує не тільки його предметної 

співвіднесеності (ближнього значення), але тієї системи змістовних зв’язків, які 

стоять за словом. Сприйняття слова передумовлює сприйняття його як одиниці 

мови й пов’язано із збудженням системи семантико-синтаксичних відношень з 

іншими словами. 

Як визначають дослідження О. Р. Лурії, лексичні одиниці, які будують  

семантичну основу мови, можуть також об’єднуватися у пари, що групуються з 

невеликою кількістю семантичних функцій у середині цих пар. Функції, які лежать 

в основі потенційних семантичних об’єднань пар слів, називають „лексичними 
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функціями”. Слова, пов’язані між собою, утворюють різні групи слів, які можуть 

поєднуватися за однорідністю або близькістю лексичного значення. Наприклад, 

слова голова, око, рука, нога поєднуються між собою тому, що вони означають 

частини людського тіла та утворюють відповідну лексико-семантичну групу слів. 

Інші слова – рука, сестра, звук є словами однієї частини мови, вони не 

об’єднуються між собою на основі лексичного значення і не утворюють лексико-

семантичні групування. 

Важливо й те, що кожна частина мови має свої лексико-семантичні ряди і 

групи слів. Наприклад, іменники можуть визначатися такою групою слів, як ознаки 

спорідненості (мати, батько, сестра, брат), прикметники – кольори (синій, білий, 

червоний), дієслова – дія (бігти, йти) тощо. Отже лексико-семантичні групування –

 це слова однієї частини мови, які об’єднані однорідністю та близькістю значень. 

Як зазначалося вище, лексико-семантичні поля не є ізольованими 

об'єднаннями, а пов'язані між собою. Прикладами цього є зв'язані багатозначні 

слова, які окремими своїми значеннями належать до різних полів. Так, слово ручка 

в значенні маленька рука належить до лексико-семантичного поля „частини тіла”, а 

значенням ручка для письма – до семантичного поля „шкільне (канцелярське) 

приладдя”, слово підійти одним значенням належить до лексико-семантичного 

поля „переміщення”, а іншим висловом – підійти до висновку – до поля „розумова 

діяльність” [6]. 

Таким чином, лексико-семантичні поля перетинаються. Зв'язок між полями 

забезпечує безперервність семантичного простору та об'єднує всі поля в одну 

лексико-семантичну систему мови. Лексико-семантичне поле має ієрархічну 

будову, воно складається із лексико-семантичних груп, а лексико-семантичні 

групи – із меншими за обсягом мікросистемами. Так, у часовому лексико-

семантичному полі виділяють лексико-семантичні групи назв точних і неточних 

часових відрізків, а в межах цих лексико-семантичних груп виділяють мінімальні 

семантичні об'єднання: синонімічні ряди (час, пора; день, доба), антонімічні пари 

(день – ніч, літо – зима, вічність – мить). 
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Найпоширенішими в лексико-семантичній системі є родо-видові відношення 

(тюльпан, гвоздика, гладіолус, ромашка – квіти; кущі, дерева – рослини). Вони 

притаманні всім пластам лексики і є найважливішими чинниками, які об'єднують і 

структурують лексико-семантичну систему. Лексико-семантичні, тематичні групи, 

синонімічні та антонімічні пари – усі ці групування поєднані тим, що мають 

предметно-понятійну основу, але їх внутрішня семантична структура різна [1,4,6]. 

До лексико-семантичної системи мови, на думку О. Р. Лурії,  О. О. Леонтьєва, 

Є. Ф. Соботович, належать слова, різні за семантикою, функціями, важливістю 

використання в мовленні, територіальним поширенням, стійкістю в часі, 

стилістичною характеристикою, походженням тощо. 

У центрі лексико-семантичної системи знаходяться найбільш необхідні та 

часто вживані слова, а на периферії – рідко вживані. Як бачимо відбувається не 

тільки об’єднання слів у семантичні поля, але й розподілення лексики в середині 

семантичного поля. Усе це показує, що значення слова не вичерпуються лише 

предметною співвіднесеністю. На думку О. Р. Лурії, сприйняття слова слід 

розглядати як складний процес вибору потрібного найближчого значення слова із 

всього викликаного „семантичного поля”. 

Отже, функція слова не вичерпується лише денотативним та конотативним 

значенням. Найбільш суттєву роль відіграє друга важлива функція слова – його 

понятійне значення. Психологічне значення слова, за визначенням багатьох 

сучасних дослідників – це узагальнене відображення дійсності, яке виробилось 

людиною й зафіксоване у формі понять, знань або умінь. 

Психологічне значення слова О. Р. Лурія визначає як понятійну 

співвіднесеність слова на відміну від його лексичного значення, що вказує на 

предметну співвіднесеність слів. В основі понятійної співвіднесеності 

слова лежить засвоєння його узагальненого лексичного значення. 

Кожне слово не тільки означає певну річ, не тільки визначає її ознаки, воно 

узагальнює речі, відносячи їх до відповідної категорії, тобто несе складну 

інтелектуальну функцію узагальнення. Цей факт указує на те, що слово є не тільки 
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засобом заміни предмета, уявлення, воно є клітиною мислення, тому що важливою 

функцію мислення є саме абстракція і узагальнення. 

Чи мало досліджень, узагальнення і абстракцію розглядають як самостійні 

розумові процеси. Спочатку проходить процес абстрагування, а потім розвивається 

процес узагальнення суттєвих ознак. Якщо процес узагальнення є процесом 

переходу від менш загального до більш загального, то процес абстракції є 

процесом, що дозволяє здійснювати цей перехід [2,6]. 

За визначенням І. П. Павлової, формування слова як сигналу сигналів – це 

розвиток різних форм узагальнення, який знаходиться в постійній і тісній 

залежності від чітких умовних зв’язків на це слово. Процес узагальнення 

розглядають як синтез, тобто залежність функціонального рівня узагальнення 

людини від особливостей аналізу явищ дійсності. 

Недосконалий аналіз зовнішніх стимулів впливає на низький функціональний 

рівень їх узагальнення. Цей факт, за дослідженням О. Р. Лурія, дає змогу визначити, 

що в основі узагальнення лежить аналітико-синтетичний процес, який має 

відповідну морфологічну та функціональну основу. Різні форми узагальнення 

мають у своїй основі різний ступінь складності аналітико-синтетичної діяльності 

мозку: від поширеності нервових процесів до утворення складних 

диференційованих шляхів їх розповсюдження та об’єднання в системи родових 

понять . 

З точки зору психолінгвістики, продуктом діяльності мозку є чуттєвий образ, 

близький до реального предмета або поняття, яке віддалене від дійсності. Таким 

чином, конкретність або абстрактність потрібно розуміти як якості різних форм 

відображення дійсності. Абстрактність може бути утворена лише в процесі 

збільшення рівня аналітико-синтетичної діяльності головного мозку, а саме – через 

зміну форми відображення дійсності. Наприклад, образ собаки є конкретним, 

прямим відображенням зовнішнього подразника. Щоб утворити в дитини 

абстракцію, тобто поняття про собаку чи тварину, потрібно виробити велику 

кількість умовних зв’язків на неї, тобто змінити рівень аналітико-синтетичної 

діяльності мозку [1]. 
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Отже, слово є не тільки знаряддям мислення, але й засобом спілкування. 

Спілкування потребує, щоб слово не лише визначало будь – який предмет, але й 

узагальнювало відомості про нього. Абстрагуючи ознаки й узагальнюючи 

предмети, слово стає знаряддям мислення та засобом спілкування. 

Пряме значення слова називають номінативним, основним або первинним. 

Пряме значення є мотивованим тоді, коли зберігається словотвірна структура слова, 

або коли відбувається поєднання базових слів, при цьому словотвірне значення 

входить як компонент у лексичне значення [3,6].  Наприклад, вчитель – слово, яке 

має пряме мотивоване значення, оскільки усі значення слова учитель визначають 

людину, яка чомусь учить. Слово білий має пряме немотивоване значення, оскільки 

встановлює асоціативний зв'язок між звуковою оболонкою слова і його значенням.  

Водночас, на нашу думку, існує ще одна важлива функція значення слова: за 

допомогою словотворчих частин (суфіксів, префіксів) людина розуміє систему 

суспільних знань про функції предметів. Отже, слово не тільки виділяє ознаки й 

узагальнює речі, відносячи їх до відповідної категорії, воно проводить автоматичну, 

непомітну для людини роботу з аналізу предмета. Наприклад, у слові цукорниця 

корінь цукор виділяє суттєву ознаку, яка вказує на предмет. Ця ознака вводить цей 

предмет у відповідну категорію продуктів харчування. Слово цукорниця має також 

суфікс– ниц –, який вводить предмет ще в одну категорію „вмістилища” 

(цукорниця), тобто „вмістилище для їжі”. Таким чином, коли дитини каже 

цукорниця, вона не тільки вказує на відповідний предмет, вона проводить аналіз тих 

системних зв’язків, в які входить цей предмет. 

Значення слова існує не само по собі, а в певному співвідношенні зі 

значеннями інших слів. Співвідношення слова з іншими словами в лексичній 

системі мови визначається його структурними значеннями. Це підтверджують 

дослідження лексичної семантики, які проводили під керівництвом 

Є. Ф. Соботович. 

У деяких лінгвістичних працях також наголошується, що вищим ступенем 

узагальнення лексичного значення слова є його опосередковане абстрактне 

(категоріальне) значення як частини мовлення. За визначенням І. А. Зимньої, 
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О. Р. Лурії, Є. Ф. Соботович, кожне слово в своїй мікросистемі має певне місце і 

його значення визначається цим місцем. Семантичний зміст слова зумовлений 

відношеннями, які формуються в сітці протиставлень слова іншим словам цієї ж 

мікросистеми. 

Зміст словесних понять на думку Є Ф. Соботович, визначається такими 

факторами: за кожним словом прихована низка потенційних зв’язків і відношень, в 

які може вступати цей предмет і в які його ставить наша активна пізнавальна 

діяльність. Ці складні зв’язки й відношення, які знаходяться за словесним поняттям, 

встановлюються стійким суспільним досвідом. Вони можуть встановлюватись і 

розгорнутим мовленням, яке спирається на логіко – граматичну систему мови: 

окремі слова в мовленні стоять не тільки поруч один з одним, позначаючи окремі 

предмети, але можуть за допомогою морфологічних і синтаксичних маркерів 

(флексій, прийменників, порядку слів) ставити ці предмети в певні відношення. 

Отже, структура слова дуже складна, вона має предметну співвіднесеність, 

означає предмет і викликає ціле „смислове поле”. Слово має функцію відповідного 

значення, виділяє, узагальнює ознаки й аналізуючи предмет, відносить його до 

відповідної категорії. Слово має лексичні функції, тобто входить у відомі класи 

смислових відношень. Воно має апарат, який утворює потенційну необхідність 

зв’язку одних слів з іншими. Усе це є важливим механізмом, який дає можливість 

зробити зі слів основне знаряддя діяльності людини.  

Розвиток лексичної сторони мовлення в онтогенезі у дітей з нормальним 

інтелектом визначає умови, необхідні для формування та достатнього рівня 

функціонування процесів: лексичного узагальнення, морфологічного 

словотворення, лексичної системності, розуміння переносних та багатозначних 

значень, актуалізації лексичних одиниць. Лексико-семантичні відношення між 

лексичними одиницями є важливою передумовою їх засвоєння та використання в 

усному мовленні.  

Механізм функціонування цих відношень тісно пов’язаний з перебігом 

пізнавальних процесів. Ці ствердження дозволили розглянути та проаналізувати 

психологічні процеси, які лежать в основі функціонування мовленнєвої діяльності. 
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Вивчення механізмів формування мовленнєвої діяльності допоможуть, у 

подальшому, виробити адекватні методи подолання і корекції мовленнєвих вад з 

психофізичним  вадами розвитку. 

 

Список використаних джерел: 

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. Избранные психологические исследования / 

Л. С. Выготский. – М . : Наука, 1956. – С. 39-386. 

2. Дергачева Л. А. Слово и образ в речемыслительной деятельности / Л. А. Дергачева, 

А. М. Шахнарович // Виды и функции речевой деятельности. – М . : Изд – во АПН РСФСР, 1977. –

 168 с. 

3. Жинкин Н. И. Психологические основы развития речи / В защиту живого слова / 

Н. И. Жинкин. – М . : Просвещение, 1966. – 214 с. 

4. Леонтьев А. А. Речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М., 1974. (Основы теории 

речевой деятельности). 

5. Лурия А. Р. Развитие речи и формирование психологических процессов / А. Р. Лурия. –

 М., 1959. 

6.Соботович Е. Ф. Психолингвистическая структура речевой деятельности и механизмы ее 

формирования / Е. Ф. Соботович. – К . : ІЗМН, 1997. – 44 с. 

 

REFERENTCE: 

1. Vygotsky L.S. Thinking and Speech. Selected psychological research / LS Vygotsky. - M. : 

Science, 1956. - P. 39-386. 

2. Dergacheva L.A. Word and image in speech-activity activity / LA Dergacheva, AM 

Shakhnarovich // Types and functions of speech activity. - M. : Publishing house of the Academy of 

Pedagogical Sciences of the RSFSR, 1977. - 168 p. 

3. Zhinkin N.I. Psychological bases of speech development / In defense of the living word / NI 

Zhinkin. - M. : Enlightenment, 1966. - 214 p. 

4. Leontiev A. A. Speech activity / A. A. Leontiev. - M., 1974. (Fundamentals of the theory of 

speech activity). 

5. Luria, AR Development of speech and the formation of psychological processes / AR Luria. - 

M., 1959. 

6.Sobotovich E.F. Psycholinguistic structure of speech activity and mechanisms of its formation / 

EF Sobotovich. - To. : ІЗМН, 1997. - 44 p. 

 

 

Матеріали подано в авторській редакції 


