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1. Науково-практична галузь: психологія, лінгвістика. 
2. Напрям: психолінгвістика, вікова та педагогіяна психологія.
3. Терміни виконання: 1992 – дотепер.
4. Досліджено:  Визначені  алгоритм  моделювання   мовотворення,  динаміка

дискретного  включення  до  процесу  навчання  системи  сенсорних
аналізаторів,  характер  взаємозв’язку  і  параметри  активізації  зорового,
звукового,  мовленнєворушійного  й  моторного  аналізаторів.  Досліджені
механізми формування,  закріплення й розвитку пізнавального інтересу як
усталеного  мотиву  навчання  в  різних  вікових  групах.  Розроблений
принципово новий підхід до моделювання цілісного зорового образу букв,
синтагм  та  слів  з  прискореною  трансформацією  до  рівня  ідентифікації
семантизації  лінгвоеквівалентів.  Встановлено  механізм  мотивації
мовленнєвої  екстеріорізації  залежно  від  процесу  формування   зорового
образу лінгвоеквівалентів. 

5. Дослідження  апробовані:  виступи  на  міжнародних,  у  т.ч.  закордонних,
всеукраїнських конференціях, написання та друк понад 150 наукових робіт,
а  також  у  рамках  роботи  міжнародної  координаційної  групи  проекту
Європейського  Союзу  «Відродження  гуманітарної  освіти  через  світовий
досвід» (HERMES) на  базі  Афінського національного університетут імені
Каподистрії (м. Афіни, Греція). 

6. Практичні  результати:  посібники  для  навчання  письму,  читанню  та
рахуванню  (на  7  мовах)  запатентовані  зі  світовим  пріоритетом.  Патент
2032230. Гриф МОН України. Перелік посібників:
- Посібник з навчання письму (Навчальний посібник англ. мовою).
- Посібник з навчання письму, читанню і рахуванню (Навчальний посібник

укр. мовою).
- Посібник з навчання письму, читанню і рахуванню (Навчальний посібник

англ. мовою).
- Посібник  з  навчання  природознавству  та  географії.  Каліфорнія

(Навчальний посібник англ. мовою).
- Посібник  з  навчання  природознавству  та  географії.  Карта  СВІТ.

(Навчальний посібник англ. мовою).
- Посібник  з  навчання  природознавству  та  географії.  США  (Навчальний

посібник англ. мовою).



7. Теоретичні результати: Визначено чинники, що представляють психолого-
педагогічний  інтерес  і  впливають  на  розуміння  механізму  моделювання
мовних дій: 

- Зорове  сприйняття  автономних  слів  є  адекватним  об'єктом  вивчення
природи перцептивних компонентів автоматизованих навичок читання. 

- Зорове  упізнання  цілісного  графічного  зображення  слова  підвищує
ефективність  упізнання  окремих  букв,  при  цьому  вона  не  зв'язана
безпосередньо із семантикою слова або лінгвоеквівалента. 

- Пізнаваємий перцептивний контекст може приводити не тільки до більш
ймовірної  інтерпретації  значеннєвого  сприйняття,  але  й  до  більш
ефективного виділення зорових фіксованих ознак  сприйманого  об'єкта.  

- Характер  впливу  перцептивного  контексту  на  ефективність  упізнання
слова  залежить  від  поетапного  включення  локальних  ознак  власне
лексичної  одиниці  або  лінгвоеквівалента.  Зорова  локалізація  між
окремими буквами, буквосполученнями й словами може бути досягнута
введенням візуальних знаків, символів.

- Процес  зорового  сприйняття  автономних  слів,  що  представляє  собою
формування  багаторівневого  образу  в  системі  мовленнєвої  діяльності,
здійснюється  у  два  етапи:  на  першому  відбувається  випереджальна,
інтуїтивна  ідентифікація  лексичної  одиниці,  яка  взаємодіє  з  факторами
частотності й контексту з наступним висуванням на кожному рівні набору
перцептивних  гіпотез;  на  другому  етапі  висунуті  гіпотези  провідного
рівня піддаються  співставленню із  заданим набором зорових,  слухових,
мовленнєворухових або моторних образів, з кінцевою трансформацією в
позитивно  сформований  й  закріплений  оперативною  пам'яттю  цілісний
образ лексичної одиниці або лінгвоеквівалента.

8. Перспективи дослідження: дослідження психолінгістичних та когнітивних
аспектів іншомовної комунікаціїї, розгляд особливостей роботи механізмів
породження і сприйняття мови у зв'язку з функціями мовленнєвої діяльності
в  суспільстві  і  розвитком  особистості,  питання  цілеспрямованого
формування пізнавальної діяльності, а також умови, що забезпечують ефект
навчання,  вікова  динаміка  психічних  та  когнітивних  процесів,
диференційно-психологічні  відмінності  у  процесі  вивчення  та  навчання
іншомовної мовної та мовленнєвої діяльності.


