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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. В умовах невпинного розвитку 
соціокультурного простору українського суспільства, примноження сфер 
комунікації підвищується роль взаєморозуміння у галузі професійного 
спілкування і зростає потреба в успішній взаємодії його учасників. Необхідність 
«доцільної комунікації» зумовлює постійне посилення вимог до точності, 
виразності й лаконічності професійно-мовленнєвого самовираження фахівця 
будь-якого профілю. Цією обставиною визначається і потреба у встановленні 
психологічних можливостей поліпшення навчально-професійної підготовки у 
ЗВО – зокрема, якості професійно-мовленнєвої діяльності випускників-
соціономів. У зв’язку з цим особливо важливим є вивчення мовленнєвого 
онтогенезу студентів-психологів на різних етапах їх становлення як суб’єктів 
цілеспрямованого мовлення у процесі навчально-професійної діяльності. 
Важливим є також створення моделей розвитку професійно-мовленнєвої 
діяльності, через які можна окреслити шляхи реалізації цього феномена і 
розв’язувати практичні (прагматичні) завдання формування у студентів 
професійно центрованих мовленнєвих умінь, навичок і компетентностей. 

Доцільність уведення нами в науковий обіг поняття «професійно-
мовленнєва діяльність» зумовлюється підвищенням актуальності проблематики 
масової комунікації та соціально (й особистісно) орієнтованого мовленнєвого 
спілкування і необхідністю поглиблення змісту поняття «професійний образ 
світу» (О.О. Леонтьєв), яке з’явилося в науці на перетині століть і формування 
якого є одним з головних завдань навчання спеціальності. Саме «професійний 
образ світу» може бути орієнтувальним підґрунтям для ефективної діяльності 
фахівця, в тому числі професійно-мовленнєвої діяльності психолога. Професійно-
мовленнєва діяльність психолога як соціально (або особистісно) орієнтоване 
мовленнєве спілкування є нічим іншим, як способом певного коригування образу 
світу клієнта, аудиторії, групи тощо.  

Мовленнєва діяльність як комунікативний феномен, як окремий випадок 
діяльності спілкування розглядалася багатьма вітчизняними і зарубіжними 
вченими: Г. Андрєєва, Г. Балл, Ф. Бацевич, Дж. Бівін, О. Бодальов, 
О. Бондаренко, П. Вацлавік, Д. Джексон, І. Зимняя, О. Залевська, Л. Засєкіна, 
Є. Ільїн, З. Карпенко, Л. Карпенко, Н. Карпова, Г. Ковальов, О. Корніяка, 
В. Лабунська, О. Леонтьєв, С. Максименко, В. М’ясищев, О. Носенко, 
В. Панфьоров, Б. Паригін, С. Пінкер, Р. Рометвейт, І. Синиця, І. Рум’янцева, 
Н. Чепелєва й ін. Особливий інтерес викликають дослідження професійного 
спілкування (комунікації) (С. Васюра, Г. Данченко, І. Жирун, Н. Завіниченко, 
І. Івашкевич, І. Кахно, О. Ковальов, О. Кокун, О. Корніяка, О. Лахтадир, 
О. Милославська І. Михайлюк, О. Немеш, О. Низовець, К. Олександренко, 
Л. Орбан-Лембрик, І. Рум’янцева, В. Семиченко, О. Тирон, Т. Щербан, Т. Яценко 
й ін.). Але ці дослідження зазвичай мають або феноменологічний або 
онтогенетичний характер і не претендують на виокремлення реальних 
механізмів і закономірностей розвитку професійно-мовленнєвої діяльності її 
суб’єкта – зокрема, майбутнього психолога. 
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Систематичне вивчення психолінгвістичної специфіки і поняттєвого змісту 
такого явища, як професійно-мовленнєва діяльність, до цього часу не 
здійснювалося, не розроблено концептуальний підхід до дослідження його 
функціонування і розвитку. Ця проблематика не вивчалася достатньою мірою й у 
психолінгвістиці мовленнєвої діяльності – при цьому не враховувалися діяльнісні 
характеристики мовлення і його професійна специфіка: зокрема, особливості 
психологічного фаху, що позначаються на мові і мовленні спеціаліста. Окреслена 
проблематика ніби поділена на окремі фрагменти, що вивчаються різними науками: 
соціальною психологією (Г. Андрєєва, В. Барабанщиков); соціологією (Є. Клімов, 
Ю. Шерковін); мовознавством (Л. Клобукова, Т. Кочеткова, І. Іванчук); 
педагогікою (Л. Забродіна, Н. Імполітова, Ж. Ібраєва, Т. Крапоткіна, О. Мажар); 
психологією професійного спілкування (І. Кузнєцов, М. Обозов, М. Орлова, 
А. Рикун, І. Ханіна); психологією праці (А. Лалєтіна, В. Пчелінова, В. Толочек) й 
ін., які описують поняття професійного мовлення з позиції своїх інтересів, власного 
предмета дослідження. Тим часом онтогенез професійно-мовленнєвої діяльності та 
її структури особливо важливий на початкових рівнях організації професійного 
спілкування і має різну специфіку. Вищезазначені міркування і зумовлюють 
актуальність обраної нами теми дослідження. 

Отже, з урахуванням потреби суспільства в комунікативно (і мовленнєво) 
спроможних фахівцях-психологах і необхідності розробки новітніх форм 
доцільної комунікації (у вигляді консультацій, тренінгів, спрямованих 
психотерапевтичних впливів, навіювання, релаксації, ділових ігор тощо), а також 
недостатньої розробленості проблеми мовленнєвого спілкування і 
міжособистісної взаємодії в межах різних професій ми обрали таку тему 
дослідження: «Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності 
майбутніх психологів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обране 
дослідження пов’язане з темою «Розвиток особистості в різних умовах 
соціалізації» (державний реєстраційний номер 0112U004567) кафедри психології 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Тема 
дисертації затверджена Вченою радою Слов’янського державного педагогічного 
університету (протокол №9 від 25.05.2012 р.), уточнена Вченою радою ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» (протокол №6 від 22.02.2016 р.) і узгоджена з бюро Міжвідомчої 
ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 
Україні (протокол №4 від 25.09.2018 р.). 

Об’єкт дослідження – професійно-мовленнєва діяльність студентів-
психологів. 

Предмет дослідження – психологічні та психолінгвістичні особливості, 
закономірності та механізми професійного мовленнєво-діяльнісного онтогенезу 
майбутніх психологів. 

Мета дослідження – визначення концептуальних засад психологічного 
дослідження, емпіричне вивчення особливостей професійно-мовленнєвої 
діяльності студентів-психологів та апробація психолінгвопедагогічної системи 
супроводу її генезису в освітньому процесі ЗВО.  
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Завдання дослідження:  
1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку 

професійно-мовленнєвої діяльності студентів на етапі онтогенезу  пізньої юності 
(або ранньої дорослості); визначити психологічний зміст понять «мовлення», 
«мовленнєва діяльність», «професійно-мовленнєва діяльність», «дискурс», 
«мовленнєвий вплив», «дискурсивний вплив», «дискурсивна компетентність».  

2. Сконструювати теоретичну модель розвитку й логічну модель 
функціонування професійно-мовленнєвої діяльності та перевірити їх дієвість в 
експерименті. 

3. Розробити психолінгвістичну концепцію дослідження онтогенезу 
професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів, теоретично 
обґрунтувати та емпірично верифікувати концептуальну модель її реалізації.  

4. Визначити психодіагностичний інструментарій, емпірично дослідити 
стан, рівні, особливості, закономірності розвитку і встановити механізми 
функціонування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів. 

5. Створити – з опорою на актуальний рівень сформованості професійно-
мовленнєвої діяльності майбутніх психологів – програму її розвитку і корекції у 
процесі психологічної освіти і практичної професійної підготовки студентів. 

6. З урахуванням теоретичної моделі розвитку професійно-мовленнєвої 
діяльності розробити та реалізувати психологічний (психодидактичний) 
супровід її онтогенезу у студентів. 

7. Здійснити апробацію створеної нами психолінгвопедагогічної системи 
і визначити її спроможність забезпечувати розвивальний ефект та перспективний 
професійно-мовленнєвий розвиток бакалаврів-психологів.  

Методи дослідження: теоретичної спрямованості – теоретико-
методологічний аналіз, синтез, систематизація, порівняння й узагальнення 
наукових фактів; системний аналіз емпіричних даних, структурно-функціональне 
моделювання, підсумовування – з метою вивчення проблеми і створення концепції 
дослідження; емпіричної спрямованості – експериментально-генетичний метод, 
психолінгвістичні методи (контент-аналіз, інтент-аналіз, дискурс-аналіз 
психотерапевтичних висловлювань студентів), бесіда, спостереження над 
мовленням студентів, експертна оцінка, анкетування, експеримент 
(констатувальний, формувальний і контрольний етапи) – для реалізації завдань 
емпіричного дослідження і визначення рівнів актуального й перспективного 
розвитку у студентів професійного мовлення; психолінгвістичний метааналіз 
психотерапевтичних текстів практикуючих психологів – для виокремлення (з 
психодидактичною метою) наявних, ефективних у плані впливу, метамоделей 
дискурсів; методи математичної статистики – для підтвердження ймовірності 
отриманих результатів до і після здійснення розвивальних заходів застосовувався t- 
критерій Стьюдента; статистичне опрацювання результатів дослідження 
здійснювалося з використанням комп’ютерної програми SPSS Statistics. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у таких наукових 
здобутках:  

1) у формулюванні нових теоретичних положень, які презентують 
інформацію, раніше не відому психологічній науці: 
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 професійно-мовленнєва діяльність (далі – ПМД) є: а) самодостатньою, 
самостійною, спеціалізованою діяльністю суб’єкта в актах мовленнєвого 
спілкування; системою індивідуальних, соціально й особистісно орієнтованих на 
різні фахові спільноти, мовленнєвих дій адресанта, які мають самостійний мотив 
формування і формулювання смислу для розв’язання професійних завдань за 
допомогою персоніфікованих професійно центрованих засобів мови фаху; б) ПМД 
забезпечує мовленнєвий вплив на адресата в процесі міжособистісної взаємодії і 
зворотний зв’язок; в) має різновекторну, різнорівневу організацію і 
багатокомпонентну (фазну) психологічну будову; 

 розвиток ПМД майбутніх психологів являє собою: а) поступальні якісні 
зміни в генеруванні професійного мовлення, пов’язаного з оволодінням і 
володінням «психологічними одиницями» (елементами знань про своє 
професійне мовлення й індивідуальну професійну мову, які відображають певне 
ставлення до мови свого фаху, елементарні форми її усвідомлення, рефлексію 
над нею, що забезпечують реалізацію ПМД); «психолінгвістичними одиницями» 
(блоками породження професійного мовлення та його аудіювання); «мовними 
одиницями» (О.О. Леонтьєв) як професійним мовним стандартом; б) поступові 
кількісні зміни в ході реалізації професійно-мовленнєвих операцій і вживання 
мови фаху; 

 продукування професійного мовлення детерміноване кількома 
психолінгвістичними компонентами: когнітивним, породжувальним 
(внутрішньо- і зовнішньомовленнєвим), дискурсивним, рефлексивним. 
Когнітивний компонент у структурі ПМД забезпечує опору на знання про 
специфіку цієї діяльності і способи її реалізації; мотиваційний компонент 
детермінує появу мотивів-концептів, які актуалізують смислоформувальну і 
смислоформулювальну мотивацію; цільовий компонент зумовлює постановку 
кінцевої і проміжних цілей, утворення прогнозованого результату 
висловлювання, довільність професійно-мовленнєвого процесу; 
інтенціональний компонент визначає професійно значущі інтенції та 
інтенціональні спрямованості; породжувальний компонент дає змогу 
розгорнути внутрішні фахові задуми у зовнішні поверхові граматичні структури; 
дискурсивний компонент уможливлює вербалізацію й озвучення професійних 
смислів; рефлексивний компонент сприяє усвідомленню професійно-
мовленнєвого процесу на метакогнітивному рівні й об’єктивації мови фаху на 
метамовному рівні, а також забезпеченню контролю над професійним 
мовленням; 

 сформованість професійного мовлення майбутніх психологів на рівні, 
достатньому для його реалізації як професійної діяльності, залежить від багатьох 
факторів: а) ступеня усвідомлення, навмисності і довільності професійного 
мовлення; б) рівня початкової сформованості у студентів мовленнєвих і 
комунікативних здатностей; в) мотиваційної готовності та актуальності потреби 
студентів у здійсненні в майбутньому ПМД; г) становлення основного механізму 
функціонування ПМД – зрушення мотиву на мету (внаслідок чого мета стає 
мотивом); д) орієнтованості навчальних дисциплін на професійно-мовленнєву 
сферу майбутніх фахівців; е) наявності в ЗВО освітнього професійно-
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мовленнєвого середовища з високим розвивальним потенціалом; 
є) наявності/відсутності змістового і психотехнологічного супроводу освітнього 
процесу в ЗВО;  

 розвиток ПМД майбутніх психологів детермінують і такі специфічні 
чинники: а) ступінь опанування первинних професійно-мовленнєвих операцій, 
декларативних і процедурних знань про ПМД; б) міра оволодіння способами 
побудови і реалізації професійно-мовленнєвих дій; в) рівень автоматизації та 
набуття вторинних професійно-мовленнєвих операцій. Вільне, гнучке і стале 
професійне застосування цих операцій у процесі ПМД збагачує мовленнєвий 
досвід майбутніх психологів, підвищує його до рівня  дискурсивної 
компетентності; 

2) у здійсненні вперше: а) обґрунтування психолінгвістичної концепції 
дослідження професійного мовленнєво-діяльнісного онтогенезу; б) розробки 
концептуальної моделі дослідження професійного мовленнєво-діяльнісного 
онтогенезу, логічної моделі функціонування ПМД та теоретичної моделі 
розвитку ПМД; в) змістової характеристики пізньоюнацького (або 
ранньодорослого) професійного мовленнєво-діяльнісного онтогенезу як 
провідного чинника в становленні професійної діяльності особистості 
психолога; г) у розкритті сутності розвитку ПМД у студентів як заміни 
спонтанного, ненавмисного і ситуативного мовлення професійно 
цілеспрямованим, спрограмованим та відрефлексованим висловлюванням; ґ) в 
установленні онтогенетичних механізмів перетворення мало усвідомленого, 
фахово не підготовленого говоріння на професійно-діяльнісне мовлення; д) у 
створенні психодидактичної системи цілеспрямованих впливів на розвиток у 
майбутніх психологів професійно орієнтованого мовлення, що передбачає 
поєднання з ним когнітивних, психодинамічних та комунікативних процесів і 
врахування особистісних властивостей; е) у визначенні психологічного змісту 
поняття професійно-мовленнєвої діяльності психолога; є) в комплексному 
вирішенні проблеми психолінгводидактичного супроводу формування у 
майбутніх психологів ПМД як успішної і доцільної продуктивної взаємодії між 
фахівцем і клієнтом; ж) у виокремленні закономірностей становлення 
професійно-мовленнєвої діяльності студентів-психологів як об’єктивних, 
сталих, регулярно повторюваних зв’язків і відношень у перебігу професійно 
зумовлених процесів;  

3) у вдосконаленні: а) психодіагностичних підходів до вивчення 
студентського мовленнєво-діяльнісного онтогенезу шляхом комплексного 
аналізу професійно-мовленнєвих операцій та дій; б) способів вибору критеріїв та 
показників якісних характеристик розвитку професійного мовлення студентів-
психологів через орієнтацію на фази перебігу і структурно-функціональні 
(мотиваційні, цілеутворювальні, смислові, семантичні і доречно мовні тощо) 
параметри мовленнєво-мисленнєвого процесу; в) розуміння специфіки 
професійно-мовленнєвих операцій та дій на різних етапах їх становлення і 
реалізації; 

4) у подальшому розвитку: а) методології і теорії діагностування і 
формування в особистості комунікативно-мовленнєвої діяльності; б) способів 
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розкриття закономірностей мовленнєвого онтогенезу; в) психології мовлення 
завдяки тлумаченню його як самостійної (професійно спрямованої) діяльності; 
г) уявлень про психологію особистості студента; ґ) понять психології праці 
завдяки збагаченню її змісту поняттям фахового мовлення; д) загальної, 
педагогічної та вікової психології з огляду на поповнення їх змісту знаннями про 
механізми функціонування і розвитку мовлення, орієнтованого на особливості 
професії; е) суб’єктного й особистісного підходів до розвитку професійно-
мовленнєвої діяльності майбутніх психологів. 

Практичне значення результатів дослідження полягає: а) у їх 
використанні в практичній роботі ЗВО, післядипломних закладів освіти при 
підготовці і перепідготовці психологів України під час викладання дисциплін: 
«Загальна психологія», «Психологія мовлення», «Вікова психологія», 
«Психологія праці», «Педагогічна психологія», «Психолінгвістика», 
«Психологія спілкування», «Основи психотерапії», «Психологічне 
консультування», «Психодіагностика»; б) у розробці психодіагностичних 
методик визначення особливостей сформованості професійно-мовленнєвої 
діяльності студентів; в) у створенні й упровадженні в ЗВО 
психолінгвопедагогічної системи формування ПМД (принципи, програма 
розвитку, психодидактична технологія й низка дискурсивних технологій 
психологічного супроводу функціонування мовлення студентів як професійної 
діяльності); г) у визначенні зони найближчого професійного (мовленнєво-
діяльнісного) розвитку; ґ) у розробці та впровадженні у практику 
психодидактичних засобів формування професійно-мовленнєвих умінь і навичок 
(виокремленні і впровадженні в освітній процес метамоделей 
психотерапевтичних дискурсів). 

Результати дослідження впроваджено в практику роботи 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
(довідка №1251/15.18 від 04.11.2019); Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка (довідка №63/19 від 04.11.2019); 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка (довідка №219/33 від 27.11.2019); Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету (довідка №1-7/671 від 21.11.2019); Рівненського 
державного гуманітарного університету (довідка №1-12-108 від 05.12.2019); 
Харківської гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 01-13/741 від 
13.12.2019); Херсонського державного університету (довідка № 07/1 -30/1799 
від 24.12.2019). Вони оприлюднювалися на круглих столах в Інституті 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України (довідки: №№ 649-01-11 від 
28.12.2018; 193-01-18 від 26.03.2019). 

Особистий внесок автора. Дисертаційне дослідження здійснено автором 
дисертації самостійно. Положення і висновки дисертації сформульовані на 
основі теоретичного аналізу наукових джерел та емпіричного дослідження і 
належать тільки авторові. Цитування джерел інших авторів та посилання на них 
здійснено відповідно до існуючих стандартів. Матеріали кандидатської 
дисертації не використовувалися в цьому дослідженні. В опублікованих працях, 
написаних у співавторстві, автору належать обґрунтування теоретичних засад 
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підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою та формулювання таких понять, 
як «знання» (декларативні і процедурні), «операції» «дії», «професійно-
мовленнєва діяльність», «компетенція», «компетентність», а також розкриття 
специфіки мовленнєвого спілкування й опис моделі мовленнєвого впливу. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 
дослідження обговорювалися на: 1) міжнародних конгресах: Першому 
міжнародному педагогічному конгресі (Одеса, 2011), «Moscow International 
Congress, Dedicated to the 110 the Anniversary of A.R. Luria’s Birth» (Moscow, 
2012), «X International Congress of the International Society of Applied 
Psycholinguistics» (Moscow, 2013); Всеукраїнському конгресі з міжнародною 
участю «Особистість у сучасному світі» (Київ, 2014); 2) міжнародних 
симпозіумах: «Теория речевой деятельности: практики и эксперименты» 
(Москва, 2016); 3) міжнародних науково-практичних конференціях: «Генеза 
буття особистості» (Київ, 2011, 2017), «Жизнь языка в культуре и социуме – 3» 
(Москва, 2012); «Педагогика и психология как ресурс развития современного 
общества» (Рязань, 2012), «Проблемы непрерывного образования: 
проектирование, управление, функционирование» (Липецк, 2012), «Понимание 
в коммуникации: человек в информационном пространстве» (Ярославль, 2012), 
«Развитие языковых и творческих способностей в детстве» (Москва, 2013), 
«Психолінгвістика в сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 2014-2019), 
«Актуальні проблеми психолінгвістики і психології мови» (Луцьк, 2014, 2015), 
«International Scientific Conference Theory for practice in the education of 
contemporary society» (Riga, 2015), «Язык и культура речи: содержание, 
традиции, перспективы развития» (Москва, 2015), «Инновационная 
деятельность в образовании» (Москва, 2015), «Проблеми особистості в сучасній 
науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 2015), «Актуальные 
проблемы образования и науки: традиции и перспективы» (Москва, 2015), 
«Образование: опыт, проблемы, перспективы» (Барановичи, 2016), «Психологія 
свідомості: теорія і практика наукових досліджень» (Переяслав-Хмельницький, 
2017), «Aktualni problem suchasnoї doshkilnoї ta vishhoї osviti» (Warszawa, 2016), 
«Аctual problems of modern preschool and higher education» (Warszawa, 2016); 
4) всеукраїнських науково-практичних конференціях з міжнародною участю: 
«Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу 
у вищих навчальних закладах» (Київ, 2012), «Дошкільна і початкова освіта: 
досягнення, проблеми, перспективи» (Мукачево, 2012), «Пошуки і знахідки» 
(Слов’янськ, 2013), «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (Київ, 
2013), «Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в освітньому 
процесі» (Слов’янськ, 2015), «Тенденції розвитку психології в Україні» (Київ, 
2015), «Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти 
в процесі використання сучасних технологій» (Хмельницький, 2015), 
«Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в 
контексті гуманістичної парадигми» (Київ, 2019), «Gospodarka polski 1990-2019 
o lepszy model gospodarki opartej na wiedzy» (Rzeszowski, 2019); 5) міжнародних 
і всеукраїнських науково-практичних семінарах і круглих столах: «Освітній 
простір у контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети 
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сучасності» (Київ, 2018), «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів 
освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми» (Київ, 2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 55 наукових праць: 1 
одноосібна монографія; розділи у 2-х колективних монографіях (одна з яких є 
міжнародною монографією); розділи у 2-х навчальних посібниках, 
рекомендованих до друку МОН України; 18 статей, які надруковано у наукових 
фахових виданнях з психології, з яких 8 – у наукових виданнях України, 
включених до міжнародної наукометричної бази Web of Sciense Сore Collection, 
і 1 – належить до наукометричної бази Index Copernicus; 4 роботи опубліковано 
у міжнародних періодичних виданнях; 2 публікації – в інших фахових наукових 
виданнях, а також 26 статті апробаційного характеру, які надруковано у 
вітчизняних і зарубіжних виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить такі структурні 
складові: реферат українською й англійською мовами, зміст, вступ, п’ять 
розділів з висновками до кожного з них, висновки, список використаних джерел 
(699 найменувань, з них 104 джерела – іноземною мовою) та 13 додатків 
окремою книжкою із 164 сторінок. Основний обсяг дисертації становить 431 
сторінку (з літературою 497 сторінок). Робота містить 30 таблиць і 20 рисунків 
(на 48 сторінках).  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано своєчасність постановки і наукову значущість 

проблеми дисертаційного дослідження; сформульовано його об’єкт і предмет, 
мету і завдання; представлено методи та наукову новизну роботи і показано 
практичну значущість здобутих результатів; подано відомості про апробацію і 
впровадження результатів дослідження, а також про публікації за темою 
дисертації; розкрито її структуру й обсяг. 

Перший розділ дисертації – «Теоретико-методологічні засади 
дослідження психології розвитку професійно-мовленнєвої діяльності 
майбутніх психологів» – присвячено розкриттю взаємозв’язків між феноменами 
діяльності і спілкування, а також теоретичних передумов розвитку теорії 
діяльності та її реалізації в сучасній світовій науці; з’ясуванню сучасних тенденцій 
у розвитку психологічної теорії діяльності та психолінгвістики у зв’язку з 
професійно-мовленнєвою діяльністю особистості; встановленню співвідношення 
між мовленнєвим спілкуванням і мовленнєвою комунікацією в контексті 
діяльності спілкування її суб’єкта. 

Методологічний аналіз наукових джерел, центрованих на проблемі 
взаємозв’язків між діяльністю і спілкуванням (К. Абульханова-Славська, 
Г. Акопов, Р. Акоф, О. Бодальов, О. Бондаренко, Дж. Бівін, П. Вацлавік, 
В. Гладишев, Д. Джексон, Ф. Емері, М. Каган, Л. Карпенко, Н. Карпова, 
О. Корніяка, В. Куніцина, В. Лабунська, С. Максименко, А. Мудрик, В. М`ясищев, 
Ч. Осгуд, В. Панфьоров, Б. Паригін, Л. Рюмшина, Л. Тамер, К. Шеннон, Т. Яценко 
й ін.), дав змогу з’ясувати, що, незважаючи на певні розбіжності в наукових 
уявленнях вітчизняних і зарубіжних дослідників про діяльність і спілкування, 
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більшість науковців обстоюють потребу у встановленні методологічно строгого 
співвідношення між цими соціально-психологічними явищами.  

Починаючи з 70-х років минулого століття, основні спори велися стосовно 
сутності поняття «спілкування» та його взаємозв’язків з феноменологією 
особистості, спільнот і діяльності. Спілкування розглядалося як соціальний 
феномен, а його суб’єктом вважали соціальну групу, суспільство в цілому, 
доводилася неправомірність протиставлення соціального й «інтеріндивідуального» 
(Б. Ломов). Крім того, спілкування трактувалося як частина діяльності 
(О. Леонтьєв); визначалося як таке явище, що не може бути її частиною (Л. Буєва); 
розглядалося як одна з форм комунікативної діяльності (Г. Андрєєва, М. Лісіна); 
характеризувалося як самостійне явище (Д. Паригін), а також як феномен, 
спрямований на реалізацію глибинних особистісних інтересів і потреб суб’єктів у 
відносинах взаємоповаги, адекватного сприймання і розуміння один одного 
(О. Бодальов); розумілося як діяльність (Б. Ананьєв), як процес (Б. Ломов), як його 
різновид залежно від професійної сфери діяльності суб’єкта (Г. Андрєєва), як 
спільна діяльність (Н. Карпова) тощо. Психологічну опосередкованість 
спілкування О. Леонтьєв обґрунтував, виходячи з того, що історичний розвиток 
форм спілкування йде від спілкування, включеного в якусь іншу діяльність, до 
спілкування як діяльності спілкування. 

На підставі наукового доробку фізіологів і психологів у психології і 
психолінгвістиці постала проблема аналізу рівневої будови діяльності. Як 
показник розвитку діяльнісного підходу в науковий обіг увійшли такі поняття, 
як «функціональні блоки і субблоки», «рівні настанов», «ризик-мотив», «свідомі 
і пристосувальні операції», «нужда як структурний компонент діяльності», 
«сукупна дія», «надситуативна активність особистості», «орієнтувальна 
діяльність», «інтеріоризація зовнішньої предметної діяльності», «мовленнєва 
діяльність», «квазідіяльність». У зв’язку з цим О. Брушлінський представив ідею 
суб’єктно-діяльнісного підходу й суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Сучасні погляди 
психологів на діяльність суб’єкта, одиниці її аналізу і структурні мікро- і 
макрокомпоненти забезпечили надійні світоглядні позиції східноєвропейської 
психолінгвістики, яка впритул наблизилася до живого носія мови, відкрила нові 
можливості для дослідження професійно-мовленнєвої діяльності її суб’єктів як 
активних користувачів мовою у межах певного фаху – носіїв мови, мовленнєвих 
особистостей (Т. Ахутіна, І. Горєлов, О. Залєвська, Л. Клобукова В. Красних, 
О.О. Леонтьєв, К. Сєдов, І. Стернін, Т. Ушакова, А. Шахнарович й ін.). 

Важливою науковою проблемою – у контексті діяльності суб’єкта – і досі 
залишається проблема співвідношення мовленнєвого спілкування (далі – МС) і 
мовленнєвої комунікації (далі – МК). Ці поняття здебільшого розглядалися як 
синоніми. Останнім часом робиться акцент на необхідності розмежування змісту 
МС і МК. На думку О. Бодальова, Л. Карпенко і В. Лабунської, спілкування – це 
базова онтологічна категорія, яка є однією з найважливіших категорій поряд з 
категоріями «відношення» і «діяльності», а комунікація при цьому виступає як 
категорія другого рівня. За Г. Андрєєвою, мовленнєве спілкування об’єднує 
принаймні три різних процеси: комунікацію, інтеракцію і соціальну перцепцію. Як 
показало дослідження, психологи поступово переходять від «смакових» та 
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приблизних наукових трактувань МС і МК до їх методологічно обґрунтованого 
визначення.  

Зокрема, при трактуванні мовленнєвого спілкування О.О. Леонтьєв вживає 
поняття система «мовленнєвих дій» і «мовленнєвих вчинків». Це дії не між 
людьми, а серед людей, в середовищі людей. Саме такий підхід науковець поклав 
в основу психологічної концепції мовленнєвого спілкування. В МС як 
самостійній діяльності вчений виокремив його інтенціональність (специфічні 
мету і мотив), результативність (міра збігання результату з метою), 
нормативність (обов’язковий соціальний контроль за перебігом і результатами 
акту МС), а також аргументовано показав, що МС може виступати і як компонент 
(і означена умова) інакшої, тобто некомунікативної, діяльності. Прибічники цієї 
концепції (Г. Грайс, Б. Кантович, Ф. Карташкова, Ю. Сорокін, Р. Сорокін, 
Є. Тарасов, Т. Ушакова, Н. Формановська й ін.) не вичленовують мовлення із 
загальної діяльності людини, мовленнєвий акт не ставлять у своєрідну 
психологічну ізоляцію від продуктивної, пізнавальної та інших видів діяльності. 
Натомість вони надають різного понятійного змісту термінам «мовлення» і 
«мовленнєва діяльність», тлумачачи мовленнєву діяльність як спеціалізоване 
використання мовлення для спілкування, окремий випадок діяльності 
спілкування, а мовлення – як потенційний компонент будь-якої діяльності. Проте 
більшість науковців у своїх дослідженнях торкаються лише комунікативного 
аспекту проблеми МС (Н. Абеліна, С. Васюра, О. Вовк, І. Івашкевич, І. Кахно, 
О. Лахтадир, І. Михайлюк, О. Немеш, К. Олександренко, О. Тирон, G. Rabab’ah, 
F. Bosco, J. Cabbatore та ін.). На противагу їм ми розглядаємо МС (спираючись 
на доробок О.О. Леонтьєва) в єдності таких його сторін: а) багатовимірне явище, 
результат поетапної психологічної еволюції спілкування; б) процес 
трансформації історичних форм спілкування, що спричиняє виникнення 
психологічно самостійної діяльності МС з особливими – 
смислоформулювальними – мотивами; в) форма вербальних (зовнішніх або 
експресивних) актів; г) умова здійснення й інструмент психологічного розвитку 
людини – зокрема, освоєння нею професійно-мовленнєвої діяльності. Саме 
завдяки мовленнєвому спілкуванню здійснюється мовленнєвий вплив на 
комунікантів і відбуваються якісні зміни в поведінці і свідомості партнерів зі 
спілкування, що особливо важливо для діяльності психолога, психотерапевта і 
консультанта. У свою чергу, МК розглядаємо як суто мовленнєво-смислову 
взаємодію комунікантів, що включає такі три складові: 1) інформацію, яку 
потрібно донести до адресанта (смисли комунікатора, які передаються ним через 
мовні значення); 2) саме повідомлення (висловлювання, породжене конкретним 
комунікатором) і 3) розуміння (перекодування комунікантом сприйнятих мовних 
значень у смисли, відтворення фрагмента дійсності, закодованої мовцем через 
засоби мови). Для вербальної комунікації характерний рух від смислів 
комунікатора до смислів комунікантів, орієнтований на взаєморозуміння, 
підтримання діалогу, досягнення консенсусу. 

У підсумку зазначимо: сучасні дослідники (О. Бодальов, Л. Карпова), як і 
автор цього дослідження, заявляючи про недостатність опрацювання 
співвідношення та семантики понять «спілкування» і «комунікація» на всьому 
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часовому  і науково-психологічному просторі, наполягають на потребі ще 
точнішого з’ясування їх змістових відмінностей – необхідності переходу від 
приблизного і «смакового» тлумачення до методологічного строгого визначення 
цих категорій. Відтак, спілкування розглядається як базова онтологічна 
категорія, комунікація ж відноситься до категорій другого рівня і – відповідно – 
до складових категорії спілкування (разом з тим вона виступає самостійною 
базовою категорією в умовах іншої предметності). Цією обставиною ми 
обумовлюємо і відмінності у змісті між поняттями «мовленнєве спілкування» і 
«мовленнєва комунікація», надаючи останньому – в умовах психолінгвістичної 
предметності – статусу підпорядкованого поняття через його меншу 
всеохопність. 

У другому розділі – «Дискурсивний вплив як спосіб реалізації 
професійно-мовленнєвої діяльності» – здійснено аналіз мовленнєвого 
спілкування як психологічно самостійної діяльності, розкрито суть 
мовленнєвого впливу – спеціалізованої форми професійної діяльності, 
презентовано поняття «психологічний дискурс» як один із різновидів дискурсу у 
структурі професійно-мовленнєвої діяльності, визначено місце дискурсивного 
впливу в акті професійно-мовленнєвої діяльності психотерапевта 
(консультанта). 

Аналіз останніх досліджень (Н. Антонової, О. Бондаренка, І. Бондаренка, 
Т. Буякаса, Т. Вілюжаніної, О. Варфоломєєвої, Т. Данілової, Е. Зеєра, 
Т. Кадикової, Є. Клімова, О. Кокуна, О. Корніяки, А. Маркової, Л. Мови, 
Н. Пов’якель, П. Прудкова, В. Пчелінової, О. Родіної, Є. Романової, 
О. Селезньової, Н. Сургунд, В. Толочека, В. Фокіна, Н. Шевченко) показав, що 
проблема ПМД органічно випливає з проблематики професійної, в тому числі 
мовленнєвої, діяльності психолога. Професійне спілкування (далі – ПС) 
відповідає професійній діяльності (далі – ПД), зумовленій фаховими цілями, і 
забезпечує взаємодію суб’єктів праці в процесі розв’язання професійних завдань. 
У професіях типу «людина–людина» ПС виступає в ролі головного засобу ПД, 
тому воно не може бути замінене будь-якими іншими засобами і без нього 
діяльність не може бути виконана. ПС визначає якісні характеристики 
результату (продукту) ПД і є специфічним видом діяльності – в цьому плані в 
якості синоніма до терміна «мовленнєве спілкування» нами вживається термін 
«професійно-мовленнєва діяльність» як індивідуальна діяльність комунікатора, 
який здійснює мовленнєвий вплив і створює передумови для зворотного зв’язку 
з комунікантом. 

У свою чергу, професійно-мовленнєву діяльність психолога визначаємо з 
опорою на положення рефлексивної психолінгвістики О.О. Леонтьєва, 
характеризуючи її як систему мовленнєвих дій, спрямованих на реалізацію 
професійних завдань. Ці дії мають такі характеристики: а) завжди цілеспрямовані, 
мають мету – психологічний вплив на клієнта; б) виникають із професійної 
потреби в публічному або/і психологічно-інтимному формуванні й формулюванні 
думки, спрямованої на вирішення проблем клієнта (-ів); в) породжуються 
усвідомленими фахово-комунікативними інтенціями, що задовольняють запити 
відвідувачів психолога; г) зумовлюються взаємопов’язаним з мотивом професійно 
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центрованого мовлення образом передбачуваного результату висловлювання, що 
зорієнтоване на соціум (групу) чи окрему людину, які потребують психологічної 
допомоги; ґ) спрямовані на перекодування загального об’єктивного задуму 
(думки) у професійно впливове висловлювання через, по-перше, створення 
смислової і семантичної внутрішньомовленнєвої програми і, по-друге, 
перетворення семантичної програми у форми зовнішнього професійного дискурсу 
з вибором доречних лексико-граматичних структур поверхневої мови, 
спроможних донести до свідомості клієнта адресовані йому задуми психолога; д) є 
рефлексивними, пов’язаними з усвідомленням і самопізнанням своїх мовленнєвих 
актів і станів, того, як сам фахівець сприймається клієнтом, з пізнанням самого 
себе за допомогою спілкування з останнім; е) є усвідомленими, що передбачає 
презентованість у свідомості психолога мети мовленнєвої дії та його здатність 
приймати рішення про цю дію під час її виконання; є) суб’єктивно опосередковані 
одночасно діями контролю і прийняття рішення про адекватність процесуальності 
(перебігу) його професійно орієнтованого мовлення проміжній меті без 
очікування кінцевого результату і його збігу чи незбігу з кінцевою метою 
висловлювання; ж) є навмисними, що передбачає вибір дії з сукупності можливих 
дій і врахування факторів, які зумовлюють ситуацію вибору; з) неможливі без 
довільності – здатності здійснити чи не здійснити (за вибором суб’єкта мовлення) 
ту чи іншу мовленнєву дію; і) передбачають забезпечення зворотного зв’язку з 
клієнтом і взаємовплив; ї) є контрольованими; й) забезпечують очікувану 
результативність – психотерапевтичний ефект. Отже, ПМД як прояв різних видів 
і форм МС – це мовленнєвий вплив на мікросоціум, члени якого потребують 
психологічної допомоги й отримують її у різних вербальних формах. Тому 
надзвичайно важливим для розуміння ПМД є розкриття суті такого поняття, як 
«професійний образ світу». Воно пов’язане з формуванням мовленнєвої 
особистості майбутнього психолога, що є неодмінною складовою всієї сукупності 
завдань навчання психологічної спеціальності, мови фаху та розвитку 
професійного мовлення (Л. Воскресенська, Л. Забродіна, Ж. Ібраєва, 
Н. Імполітова, В. Красних, Л. Клобукова, Т. Крапоткіна, Є. Лазуренко, Є. Мажар, 
В. Мальцева, Н. Поповицька, К. Сєдих, І. Ханіна). Мова як операціональний засіб 
мовленнєвої діяльності психолога є найважливішим його орієнтиром у 
професійному світі.  

Тим часом – при існуванні різних тлумачень дискурсу (Н. Арутюнова, 
І. ван Дейк, В. Дреслер, Д. Едвардс, Ю. Караулов, А. Кібрик, Д. Остін, 
Н. Павлова, Дж. Потер, М. Фуко, Р. Харе, Ю. Хабермас, Д. Шиффрін й ін.) – ми 
спираємося на психолінгвістичне розуміння дискурсу, запропоноване 
В. Красних, а саме: дискурс «не тільки сам твір, а й діяльність» у сукупності 
процесу та результату, в якій і породжується мовленнєвий продукт: це 
мисленнєво-мовленнєва діяльність, що реалізується «тут і зараз», є її зовнішнім 
компонентом. У зв’язку з цим розглядаємо дискурс – відповідно до 
горизонтальної будови породження мовлення – як зовнішньомовленнєву фазу 
ПМД, пов’язану з експлікацією внутрішніх (мовленнєво-мисленнєвих) задумів, 
як єдність лінгвістичних і екстралінгвістичних планів зовнішнього етапу цієї 
діяльності, що зумовлює її остаточний результат: мовленнєвий (вербалізований) 
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продукт, який забезпечує доцільну мовленнєву взаємодію. Наше дослідження 
представлено одним з видів професійно-психологічного дискурсу – 
психотерапевтичним (консультаційним) дискурсом (О. Бондаренко, 
Н. Бурлакова, Н. Каліна, Є. Калмикова, Г. Католик, Т. Королюк, Т. Кубрак, 
Є. Мергенталлер, К. Мілютіна, М. Петровська, А. Розсохіна, Є. Соколова, 
Г. Хомич, К. Ягнюк, Т. Яценко й ін.).  

Важливим аспектом цієї проблематики є специфіка і потенційні 
можливості використання психотерапевтичних видів дискурсу в різних 
ситуаціях та умовах роботи майбутнього психолога з клієнтами. Поява у 
психолінгвістичній науці і клінічній практиці терміна «дискурсивний вплив» – 
як похідного від ланцюжка термінів «психологічний вплив», «мовленнєвий 
вплив» – не випадкова, оскільки це вказує на певну специфіку мовленнєвої 
діяльності психотерапевта і психоконсультанта, на «колорит» тих мовних 
засобів і мовленнєвих зворотів, які дають їм змогу в процесі супервізії випадків 
і під час терапевтичних сесій та консультативних бесід досягати в реальній 
роботі з клієнтами бажаних результатів саме через вербальний (зовнішньо 
виражений) вплив на їхні почуття, свідомість і поведінку. 
Зовнішньомовленнєвий, або дискурсивний, вплив – згідно з дослідженнями 
Дж. Б’ьюдженталь, А. Григор’євої, Т. Гребенщикової, І. Зачесової, Є. Кирилової, 
О. Ковальова, Т. Кубрак, О.О. Леонтьєва, Р. Мей, А. Мхитерян, Н. Павлової, 
А. Співаковської, К. Ягнюка – розуміємо як зовнішню фазу ПМД психолога, як 
його дії, які мають як метою, так і результатом позитивну зміну психодинамічної, 
комунікативної, поведінкової та інших сфер психіки клієнта, а також заміну 
стилів його неадаптивної поведінки на оптимістично-конструктивний стиль 
життєдіяльності. Крім того, важливим у педагогічній та віковій психології 
залишається питання «дискурсивної компетентності», необхідної для включення 
майбутнього психолога в результативне МС, що передбачає здійснення ним 
дискурсивного впливу і забезпечення зворотного зв’язку. 

Таким чином, під ПМД психолога як багатовимірним феноменом 
психолінгвістики ми розуміємо найвищу – цілеспрямовану – форму професійної 
мовленнєвої активності суб’єкта, що є самостійною, самоцінною, 
самодостатньою. Вона передбачає міжособистісну взаємодію з клієнтом через 
мовленнєвий вплив на смислову будову його свідомості у спроектованому і 
спрограмованому психологом напрямку, регулювання їхньої спільної діяльності 
завдяки єдності комунікації, соціальної перцепції та інтеракції й отримання 
клієнтом очікуваної психологічної допомоги. 

У третьому розділі – «Концепція дослідження психології розвитку 
професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів як основи 
дискурсивної компетентності» – визначено методологічні засади теоретико-
емпіричного дослідження і здійснено моделювання професійно-мовленнєвої 
діяльності психологів; показано сутність авторської ідеї щодо діагностики 
діяльнісного і компетентнісного компонентів професійного мовлення і 
представлено концептуальні засади розкриття механізмів професійно-
мовленнєвої діяльності. 
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Методологічним підґрунтям концепції дослідження стали: положення 
психології праці у зв’язку з професійним спілкуванням (О. Бодальов, О. Деркач, 
І. Зязюн, З. Карпенко, Є. Клімов, М. Коваль, Ж. Ковальов, А. Маркова, В. Мерлін, 
Р. Павелків, В. Синьов); теорія діяльності – зокрема, професійної діяльності 
(С. Абульханова-Славська, Л. Виготський, Ж. Вірна, Г. Балл, Р. Каламаж, 
Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Максименко, Д. Ніколенко, А. Петровський, 
С. Рубінштейн, А. Реан, Г. Щедровицький); концепція діалогічного спілкування 
(В. Біблер, М. Бубер, М. Бахтін, Г. Ковальов, Е. Левінас, Ф. Розенцвейт, С. Франк, 
П. Флоренський); теорія масової комунікації як «спрямованої трансляції 
смислів» (Д. Леонтьєв); теорія мовленнєвої діяльності (М. Жинкін, Л. Засєкіна, 
І. Зимняя, Л. Калмикова, О.О. Леонтьєв, М. Орап, А. Супрун); положення 
психології і психолінгвістики, пов’язані з cуб’єкт-суб’єктною взаємодією 
(О. Брушлінський, В. Васютинський, І. Ващенко, Г. Ложкін); дискурсивний підхід 
у психології і психолінгвістиці (Н. Арутюнова, Р. Барт, Т. ван Дейк, В. Дреслер, 
Д. Едвардс, Ю. Караулов, В. Кінч, Н. Павлова, Дж. Поттер, Т. Ушакова, М. Фуко, 
Р. Харре); положення метакогнітивістики (Т. Доцевич, М. Смульсон, 
М. Холодна); компетентнісний підхід (Л. Карамушка, В. Клименко, О. Корніяка, 
К. Олександренко, Л. Петровська, Дж. Равен, І. Рум’янцева, В. Семіченко, 
Д. Стейнберг, Н. Чепелєва, Ю. Швалб); особистісний підхід у психокорекційній і 
психотерапевтичній діяльності (О. Бондаренко, Ф. Василюк, О. Гостєв, 
Р. Грановська, В. Карвасарський); ідеї рефлексивної психолінгвістики 
(Л. Айдарова, Ф. Боас, Н. Бернштейн, Л. Божович, П. Гальперін, М. Жинкін, 
О. Залевська, О. Леонтьєв, Є. Сепір, Р. Якобсон, Л. Якубинський); положення 
психології і психолінгвістики про мовленнєвий і дискурсивний вплив (Г. Ковальов, 
Л. Карпенко, Т. Ушакова, Н. Павлова); концепції засвоєння психологічних і 
мовних знань (Я. Балацька, О. Залевська, Л. Проколієнко, J. Anderson, J. Gombert, 
E. Hawkins, H. Dufva, M. Lahteennaki); положення про розвивальну освіту 
(В. Давидов, Д. Ельконін, Є. Ісаєв, Г. Костюк, В. Кудрявцев, С. Максименко, 
О. Поліщук, В. Рубцов, Г. Цукерман й ін.). 

В основі концепції дослідження – діяльнісно-компетентнісна парадигма, яка 
передбачає врахування специфіки таких феноменів, як «знання», «дії-вміння», 
«операції-навички», «діяльність», «компетенція», «компетентність» та ін., і при 
визначенні теоретичних основ дослідження, і при розробці психодіагностичного 
інструментарію та психолінгвопедагогічної системи її впровадження в реальний 
освітній процес ЗВО. У своїй органічній єдності ці феномени визначають суть ідеї 
досягнення професійного (мовленнєво-діяльнісного) і компетентнісного ефектів у 
психологічній освіті.  

Розроблена нами концепція дослідження і модель її практичного 
впровадження ґрунтуються на методологічних і світоглядних положеннях 
психологічної теорії мовленнєвого спілкування і власному баченні реалізації 
емпіричного аспекту цієї проблеми (див.: рис. 1).  
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Відповідно до обраної концепції дослідження визначено 13 наукових 

положень, які стали теоретичним підґрунтям для вирішення проблеми психології 
розвитку ПМД суб’єкта-психолога – насамперед положення про моделювання 
ПМД за її горизонтальною (фазною) будовою і вертикальною (ієрархічною) 
організацією. В основі конструювання логічної моделі функціонування ПМД 
перебувають наукові уявлення про цілеспрямованість діяльності, особливості 
процесу породження мовлення, його мотиваційно-інтенціональну організацію та 
власне розуміння ПМД. Це динамічна модель, яка є функціонально подібною до 
модельованого об’єкта при відсутності зовнішньої схожості з ним. Вона являє 
собою знакову конструкцію, яка відтворює процесуальність і специфіку ПМД у 
таких термінах: процес, фазність, мовленнєві операції (навички), етапність, 
мовленнєві дії (вміння), ПМД (див.: рис. 2). 
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Рис. 1. Модель реалізації концепції теоретичного й емпіричного 

дослідження психології розвитку ПМД майбутніх психологів 
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Рис. 2. Логічна (горизонтальна) модель функціонування професійно-
мовленнєвої діяльності, в основі якої – уточнена модель породження 

мовлення Т. Ахутіної (2002) 
 

При відтворенні об’єкта і предмета дослідження уявлюваної подумки 
психологічної реальності – розвитку ПМД – ми отримали нову інформацію про 
неї, оскільки відображали не тільки відомі властивості досліджуваного об’єкта, 
а й наше розуміння цього об’єкта (див.: рис. 3). 

 
 

 

Рефлексія над професійним мовленням 
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8 етап Становлення дискурсивної компетентності – властивості суб’єкта професійно-мовленнєвої діяльності 

 

7 етап Розвиток вторинних професійно-мовленнєвих операцій –зокрема, дискурсивних 
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1 етап Володіння живим професійним знанням 

 

Рис. 3. Теоретична (вертикальна) модель розвитку професійно-мовленнєвої 
діяльності як діяльнісно-компетентнісна парадигма концепції дослідження 

 
Відповідно до теоретичної моделі розвитку ПМД – за її ієрархічною 

(вертикальною) організацією в процесі визначення психологічних понять 
(«знання», «операції», «дії», «ПМД», «компетенція», «компетентність») – 
виокремлювалися вихідні і похідні від них поняття і вибудовувалася їхня 
ієрархія. Розвиток ПМД поставав як процес набуття майбутніми психологами – 
на основі наявних у них живих знань і первинних професійно-мовленнєвих 
операцій (навичок) – професійних декларативних і процедурних знань, які 
виступали підставою для оволодіння професійно-мовленнєвою компетенцією 
(обізнаністю). Остання виступає фундаментом, на якому формувалися 
професійно-мовленнєві дії (цілеспрямовані, довільні, усвідомлені та навмисні 
вміння), що автоматизувалися і перетворювалися на вторинні, виконувані 
машинально, професійно-мовленнєві операції (навички), які, будучи сталими, в 
практиці професійного мовлення поступово перетворювалися на властивість 
суб’єкта ПМД – дискурсивну компетентність. 

В концепції дослідження виокремлено – на основі вивчення психологічних 
і психолінгвістичних джерел (М. Жинкін, О. Залевська, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, 
О. Лурія, І. Рум’янцева, А. Шахнарович й ін.) – три групи механізмів ПМД: 
функціональні механізми (ФМ), операційні механізми (ОМ), мотиваційні 
механізми (ММ), характерні для восьми етапів розвитку ПМД. Першому етапу 
розвитку ПМД (набуття живого знання) властиві перцептивні, мнемічні й 
мисленнєві функціональні механізми, а також операційні механізми – зокрема, 
мова, актуалізація знань через асоціативні зв’язки. Другий етап володіння ПМД 
(первинні мовленнєві операції) співвідноситься з ФМ пошуку слів на основі їх 
асоціативних характеристик, суб’єктивної ймовірності обраного слова, лінійного 
механізму кодування, утримання в пам’яті й упередження появи наступних слів 
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і речень, слухового контролю за мовленням, встановлення смислових зв’язків 
тощо і ОМ розвитку смислової сфери особистості в онтогенезі, 
неусвідомлюваного настановлення на мовлення, внутрішнього мовлення (УПК), 
неусвідомлюваної екстеріоризації. Третій етап (набуття фахових, 
декларативних і процедурних, знань про ПМД) пов’язаний, по-перше, з ФМ 
нагромадження наукових уявлень, схематизації, класифікації, структурування, 
систематизації, перекодування в пам’яті, аналізу через синтез, абстракції і 
узагальнення; по-друге, з ОМ інтеріоризації, осмислення, встановлення 
смислових зв’язків, індукції смислу, зіткнення смислів. На четвертому етапі 
(оволодіння професійно-мовленнєвою компетенцією) реалізуються ФМ фахових 
знань як трансляції професійних смислів і ОМ смислотехнічного впливу, фахової 
обізнаності і відповідності, професійної ідентифікації. П’ятий етап (розвиток 
професійно-мовленнєвих дій) співвідноситься з внутрішньомовленнєвими 
механізмами, а саме: ФМ формування смислових рядів, смислових замін, 
поєднання лексичних значень, смислоутворення через індукцію смислів тощо і з 
ОМ смислового настановлення, об’єктивації мови фаху, рефлексування мовних 
значень, розвитку усвідомлення смислової сфери та ін., а також із 
зовнішньомовленнєвими функціональними механізмами: взаємозаміни слів, 
індивідуальної граматики, довготривалої і оперативної мовленнєвої пам’яті, 
вибору слів на основі професійної ймовірності тощо і з ОМ актуалізації 
професійних процедурних знань, упереджувального синтезу, їх відбору і 
порівняння і т.п. Шостому етапу (розвиток професійно-мовленнєвої діяльності) 
властиві ФМ смислотехнічного впливу, професійного мовлення як трансляції 
фахових смислів, ідентифікації лексичних і граматичних значень, утримання й 
упередження складних синтаксичних цілих та ін. і ОМ випереджувального 
синтезу, створення контексту для контролю за поєднанням слів, речень, 
смислових абзаців, за відбором слів тощо. Сьомий етап (опанування вторинних 
професійно-мовленнєвих операцій) пов’язаний з ФМ і ОМ, характерними для 
другого етапу – зокрема, з механізмами неусвідомлюваного настановлення, 
завдяки чому вторинні мовленнєві операції, досягаючи фахового рівня, стають 
властивими особистості майбутнього психолога. Восьмому етапу (оволодіння і 
володіння дискурсивною компетентністю) релевантні ФМ змістового плану та 
плану вираження, дискурсивного впливу, конструктивізму дискурсу, 
мовленнємислення фахівця смисловими полями, досягнення взаєморозуміння, 
зворотного зв’язку і контролю за ПМД. 

В четвертому розділі – «Передумови формування професійно-
мовленнєвої діяльності і дискурсивної компетентності майбутніх 
психологів» – формулюються мета, завдання, теоретичні засади і презентуються 
одиниці аналізу професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів; 
обґрунтовується вибір критеріїв і показників діагностики цієї діяльності; 
подається психодіагностичний інструментарій вимірювання стану та рівнів 
розвитку професійно-мовленнєвої діяльності бакалаврів психології, які вступили 
до магістратури, і здійснюється інтерпретація результатів вивчення 
магістрантами-першокурсниками професійного мовлення (на початку 



19 

навчального року); характеризуються особливості вивчення дискурсивних 
практик психотерапевтами (консультантами). 

На початку емпіричного дослідження сформульовано припущення про те, 
що повне наукове уявлення про розвиток ПМД буде сформоване у майбутніх 
психологів, якщо аналіз цього феномена здійснюватиметься з урахуванням: 
а) критеріїв і відповідних їм показників, які максимально точно відтворюють 
властивості цієї психолінгвістичної реальності; б) релевантних ПМД одиниць 
аналізу; в) усіх складових ПМД: знання, операції, дії, компетенції, 
компетентності; г) методів, чутливих до феноменів, що обсервуються; 
ґ) психодіагностичних методик, що відповідають встановленим показникам 
вивчення ПМД і спроможні забезпечити валідність та надійність отримуваних 
результатів.  

В експерименті взяли участь 187 бакалаврів психології з 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Рівненського 
державного гуманітарного університету, Харківської гуманітарно-педагогічної 
академії, Херсонського державного університету.  

Обсервація розвитку ПМД майбутніх магістрів психології передбачала 
виокремлення двох блоків психодіагностичних інструментів: 1) теоретичних – 
досліджувані феномени, одиниці аналізу, 7 критеріїв і 22 їх показники; 
2) емпіричних – методи і методики дослідження, організаційні форми і засоби: 
авторські тести і анкети, авторські й адаптовані опитувальники (див.: табл. 1).  

 
Таблиця 1  

Психодіагностичний інструментарій дослідження професійно-мовленнєвої  
діяльності майбутніх психологів 

 
Складові ПМД – 
субкомпоненти 

К
р

и
те

р
ії

  
 

Показники 

Одиниці аналізу:  
 

Методи і методики діагностики 
психологіч

ні 
психолі
нгвісти

чні 

мовні 

Декларативні 
знання про ПМД 

 
 

Процедурні 
знання, спрямовані 
на реалізацію ПМД 

 
 

Особистісний сенс 
знань про ПМД 

К
ог

н
іт

и
в

н
о

-м
ов

л
ен

н
єв

и
й

 

1. Наявність 
декларативних 

знань 
 

2. Наявність 
процедурних знань 

 
3. Переживання 

значущості знань 
про ПМД для 

майбутньої роботи 

Когнітивні 
операції – 
когніції 

 
 
 
 
 
 

Особистісне 
ставлення до 

знань про 
майбутню 

ПМД 

 
 
 

Професі
йно-

мовленн
єві 

субкомп
етенції 

 

 Методика – розроблені нами тести 
досягнень «Мої знання про ПМД»: 
а) закриті субтести для вимірювання 
декларативних знань; б) відкриті 
субтести для вимірювання 
декларативних знань; в) закриті 
субтести для діагностики 
процедурних знань; г) відкриті 
субтести для діагностики 
процедурних знань. 
Анкетування – авторська анкета 
«Особисте ставлення до провідного 
засобу власної професійної діяльності». 
Адаптована методика Т. Дубовицької – 
опитувальник значущості навчальних 
предметів для професійно-мовленнєвої 
підготовки майбутніх психологів. 
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Мотиваційно-
мовленнєві мотиви 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мотивація 
досягнення 

М
о

ти
в

а
ц

ій
н

о
-м

ов
л

ен
н
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и

й
 

1. Стійкість і 
усвідомленість 

професійно-
мовленнєвих 

мотивів 
 

2. Наявність 
смислоформувально

го мотиву 
 

3. Професійно-
мовленнєва 
мотивація 

досягнення 

Мотиваційно
-мовленнєві 

операції 
(навички) 

  Методи: 1) ініціювання ситуації 
вибору експериментальних завдань для 
визначення професійно-мовленнєвих 
потреб; 2) прямого діагностування 
професійно-мовленнєвих мотивів, 
вибору найбільш значущих мотивів з 
переліку поданих мотивів; 3) контент-
аналіз, бесіда зі студентами з приводу 
задоволення експериментальними 
завданнями на з’ясування їхніх 
професійно-мовленнєвих потреб, 
результатів вибору ними мотивів. 
Проективна методика – «Монологічне 
інтерв’ю» (Н. Сарджвеладзе); 
адаптовані методики Т. Дубовицької: 
«Опитувальник значущості навчальних 
предметів», «Тест-опитувальник 
спрямованості мотивації» – для 
встановлення професійно-мовленнєвої 
мотивації. Анкетування – авторська 
анкета «Значущість фахових понять для 
розвитку професійно-мовленнєвої 
мотивації». 

Професійно-
мовленнєве 

цілеутворення 
 
 
 
 
 
 

Передбачуваний 
образ 

професійного 
висловлювання 

Ц
іл

еу
тв

о
р

ю
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а
л
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о
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1. Довільність і 
усвідомлюваність 

кінцевої мети 
висловлювання 

 

2. Довільність і 
усвідомленість 

проміжних цілей 
висловлювання 

 

3. Встановлення 
зв’язку мети з 
мотивацією, 

наявність образу 
передбачуваного 

результату 
висловлювання 

 Цілеутв
орюваль

но-
мовленн

єві 
операції 
(навичк

и) 

 Методи: 1) спостереження за 
процесом постановки студентами мети 
психотерапевтичних дискурсів; 
2) співбесіда за змістом створених 
дискурсів для з’ясування наявності 
образу передбачуваного результату 
висловлювання; 3) інтроспекції, 
4) дискурс-аналіз транскрибованих 
дискурсів; 
5) завдання на визначення образу 
передбачуваних результатів 
висловлювань перед їх створенням (за 
поданими зверненнями клієнтів). 

Референціона- 
льні об’єкти 

професійного 
мовлення  

 
Інтенціональна 
спрямованість 
професійного 

мовлення 
 

Професійно-
мовленнєві інтенції 

Ін
те

н
ц

іо
н

а
л

ь
н

о
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ов
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и
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1. Наявність 
актуальних інтенцій 

 
 
 

2. Інтенціональна 
спрямованість 
професійного 

мовлення 
 

3. Якісні ознаки 
інтенцій 

  
 
 
 
 

Інтенціо
нально-
мовленн

єві 
операції 
(навичк

и) 

 Методи: а) інтент-аналіз – для 
встановлення зв’язку між змістом 
професійного мовлення і устремліннями 
студентів у процесі їхньої ПМД; цілей 
породження висловлювань; визначення, 
того, як відбувається формування 
смислів, відтворення інтенцій, що 
приховані за висловлюваннями; 
з’ясування інтенційної спрямованості 
мовлення; б) дискурс-аналіз; 
в) контент-аналіз; г) експертні 
процедури; д) порівняння емпіричних 
списків інтенцій, отриманих в 
експерименті, зі списками інтенцій, 
отриманих іншими дослідниками – 
зокрема О. Бондаренком, Т. Королюк, 
Є. Кириловою; е) коефіцієнт Флейса 
для номінативних змінних; 
ж) частотний аналіз інтенцій. 
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Породження 
професійного 

висловлювання на 
етапі внутрішнього 

мовлення 
 
 

Породження 
професійного 

висловлювання на 
етапі зовнішнього 

мовлення 
 
 

Стратегії 
продукування 
професійного 

мовлення 

П
ор

о
д

ж
ув

а
л

ь
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о
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1. Внутрішнє 
програмування і 
вибір смислів, 

синтаксування та 
вибір мовних 

значень 
 
 

2. Операції 
граматичного 

структурування та 
вибору слів за 

формою. 
 
 
 

3. Евристичність і 
творчість у 

продукуванні 
професійного 

мовлення 

 Внутріш
ньо-

мовленн
єві 

операції 
 

 
Зовнішн

ьо-
мовленн

єві 
операції 
 
 
Внутріш

ньо- і 
зовнішн

ьо-
мовленн

єві 
операції 

 Методики: 1) тести з одним радикалом 
на: а) внутрішнє програмування 
психотерапевтично спрямованих 
висловлювань; б) продовження 
психотерапевтично центрованих фраз; в) 
доповнення і завершення 
психотерапевтичних висловлювань; г) 
з’ясування самостійності у 
програмуванні психотерапевтичних 
висловлювань; 2) тести з двома 
радикалами на: а) внутрішнє 
програмування і б) граматичне 
структурування психотерапевтичних 
висловлювань; 
3) тести з одним радикалом на: а) 
граматичне структурування; б) вставляння 
пропущених слів у психотерапевтичних 
висловлюваннях; в) реконструювання 
психотерапевтичних фраз із слів, поданих у 
роздріб; г) верифікація граматичної 
правильності психотерапевтичного змісту 
тексту. 
Методи: а) «об’єктивування функції, 
винесення її назовні» (Л. Виготський); 
б) нейропсихологічного аналізу (О. 
Лурія); в) синдромного аналізу – якісного 
аналізу труднощів внутрішнього 
програмування психотерапевтичних 
висловлювань; г) якісного аналізу 
труднощів у доборі професійної лексики і 
виборі синтаксичних конструкцій; д) 
лінгвостатистичний метод (Т. Ахутіна). 
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Методики – тести на продукування: а) 
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дискурсів; б) недіалогових 
психотерапевтичних (розгорнутих) 
дискурсів. 
Методи: а) дискурс-аналіз – для 
вивчення індивідуальних 
психотерапевтичних уявлень 
студентів-мовців, характеру впливу, 
що здійснюється створюваними ними 
дискурсами; психотерапевтичної 
інтеракції студентів з уявними 
клієнтами; б) якісні інтерпретативні 
методи для встановлення смислу, що 
передається дискурсами, адекватності 
їх змісту вимогам і принципам 
психотерапії, професійно-мовних 
аспектів індивідуальної дискурсивної 
практики й дискурсивної 
компетентності студентів; в) 
транскрибування дискурсів; г) 
контент-аналіз; 
д) лінгвостатистичний метод. 
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Адаптована методика А. Карпової 
«Діагностика індивідуальної міри 
вираження властивості 
рефлексивності». 
 
 
Методи: а) спостереження щодо 
перебігу професійного мовлення, б) 
якісний аналіз результатів виконання 
тестів досягнень, окремі пункти яких 
містили тестові завдання, чутливі і щодо 
рефлексії над мовленням, і стосовно 
об’єктивації професійного мовлення. 
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З метою здійснення ґрунтовного аналізу ПМД виокремлювалися її складові 

компоненти – психологічні та психолінгвістичні феномени, які в своїй 
нерозривній єдності забезпечують її цілісність і нормативне функціонування. За 
основу психологічного аналізу ПМД взято виокремлені О. Леонтьєвим три види 
одиниць: 1) психологічні одиниці, які відтворюють стан знань про професійне 
мовлення і мову, форми їх усвідомлення; 2) психолінгвістичні одиниці, або 
оперативні мовленнєві одиниці ПМД – своєрідні блоки сприймання мовлення і 
говоріння; 3) мовні одиниці – модель опису рідної мови, співвіднесеної з мовним 
стандартом. Аналіз ПМД магістрантів здійснювався, як видно з таблиці 1, 
поопераційно в таких термінах, як «особистісне ставлення до знань про ПМД», 
«когнітивні операції», «мовленнєві операції», «мовленнєві дії», «професійно-
мовленнєва компетентність», «дискурсивні операції», «дискурсивна 
компетентність», «дискурсивні субкомпетентності». 

В результаті психодіагностування у респондентів зафіксовано 
нерівномірність розвитку професійно-мовленнєвих операцій, а саме: а) 
розвиненими (в професійному сенсі) виявилися такі операції, як вираження 
актуальних інтенцій, постановка кінцевої мети висловлювання, внутрішнє 
програмування і вибір смислів та мовних значень; відстають у розвитку від 
названих професійно-мовленнєвих операцій такі види операцій: операції 
забезпечення інтенціональної спрямованості мовлення, операції забезпечення 
евристичності й творчості в продукуванні професійного мовлення, операції 
рефлексії над власним професійним мовленням; б) низький рівень 
сформованості спостерігається стосовно операцій, пов’язаних з професійно-
мовленнєвою мотивацією досягнення, із стійкістю й усвідомленням 
професійно-мовленнєвих мотивів, з установленням зв’язку між мотивом та 
інтенціональним змістом мовлення, граматичним структуруванням і вибором 
слів за формою і з рефлексією над мовленням інших мовців; в) у більшості 
респондентів має місце недостатній рівень розвитку таких видів мовленнєвих 
і дискурсивних операцій, як-от: актуалізація смислоформувального 
професійно-мовленнєвого мотиву, операції постановки проміжних цілей 
висловлювання, операції розгортання внутрішньої програми висловлювання в 
композиціях і синтаксичних структурах, властивих різним видам 
психотерапевтичних дискурсів, операції вибору доречного виду 
психотерапевтичного дискурсу, операції свідомого контролю за процесом 
творення професійного мовлення; г) нерозвиненими взагалі були операції з 
об’єктивації професійної мови й операції вибору лексико-граматичних 
зворотів, відповідних певним видам дискурсів.  

Значно вищі показники розвитку операцій (порівняно з професійно-
мовленнєвими операціями) зафіксовано на рівні когніцій – когнітивно-
мовленнєвих операцій. При цьому вияв декларативних когнітивних операцій 
домінував над виявом процедурних когнітивних операцій у такому 
кількісному співвідношенні: 3890 до 1568; 942 до 298.  

В цілому діагностика стану сформованості первинних професійно-
мовленнєвих операцій дала змогу встановити різнорівневий актуальний 
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розвиток ПМД, зафіксувати три рівні її розвитку, характерні для початкової 
стадії її еволюції: низький, середній і достатній.  

Респондентів, яких можна було б віднести (за кількісними й якісними 
показниками) до таких, які мають високий рівень розвитку ПМД, на 
констатувальному етапі експерименту не зафіксовано. 

Низький рівень розвитку ПМД спостерігається у 48,13% (n=90) 
студентів. Декларативні знання у них поверхові, недостатньо осмислені, 
переважають над процедурними знаннями, які, у свою чергу, надто обмежені. 
Професійно-мовленнєві мотиви у них не сформовані, відсутні потреби у 
фаховому самовираженні. Без зовнішньої стимуляції ці студенти не можуть 
визначати кінцеву й проміжну цілі своїх висловлювань, що не усвідомлюються 
ними. У них відсутні образи передбачуваних результатів висловлювань. 
Мовленнєві інтенції мають неявний, нестійкий, неусвідомлений, директивний 
характер: лише 1-2 професійних інтенцій виявляються на невеликих обсягах 
висловлювань. Дискурси цих студентів мають обмежений інтенціональний 
простір, а референціальні об’єкти їх дискурсів характеризуються домінуванням 
над клієнтом. Студенти відчувають значні труднощі як у внутрішньому 
програмуванні, так й у граматичному структуруванні психотерапевтично 
центрованих фраз і розгорнутих висловлювань; не вміють будувати внутрішні 
програми професійного мовлення, перебудовувати хибно побудовані (за їх 
оцінкою) програми, доречно добудовувати до кінця свої програми, не здатні 
вносити конструктивні зміни у створювану внутрішню програму, не спроможні 
слідкувати за реалізацією породжуваного смислу; вони відчувають значні 
складнощі в розгортанні внутрішньомовленнєвої схеми і заміні ситуативно-
смислового синтаксису об’єктивними мовними значеннями, організованими в 
семантичні структури. Ці студенти зазнають труднощів і при лексико-
граматичному структуруванні речень і виборі слів за формою; вони відчувають 
складнощі при актуалізації слів, визначенні їх порядку в реченні; їхні дискурси 
рясніють помилками; відсутність у мовленні потрібної (для актуалізації) 
кількості професійних термінів компенсується вживанням прийменників, 
займенників і слів на зразок: «ну», «ось», «от», «типу» тощо, у зв’язку з чим їхнє 
мовлення стає надмірно ситуативним, а відтак, незрозумілим для слухачів. 

Ці студенти не здатні також обирати психотерапевтично доречні поверхові 
лексичні засоби, синтаксичні конструкції та види дискурсів, потрібні для здійснення 
дискурсивного впливу, не спроможні вступати в професійній діалог з клієнтом. 
Недіалоговим дискурсам властиві емоційна невиразність, паузність, не передбачені 
логікою їх розгортання повтори. Студенти виявляють спонтанну рефлексію над 
професійним мовленням (здебільшого над мовленням інших студентів) на рівні 
неусвідомленості при домінуванні інтерпсихічної рефлексії (ситуативно 
встановленої) над ретроспективною і перспективною рефлексією. У них 
спостерігається повна відсутність як контролю над професійним мовленням, так і 
об’єктивації мови майбутнього фаху.  

Середній рівень розвитку ПМД має місце у 39,04% (n =73) студентів. Ці 
респонденти характеризуються обмеженим науковим уявленням про 
професійно-мовленнєву діяльність; окремі (усвідомлені ними) поняття вони не 
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пов’язують зі своєю майбутньою мовленнєвою професією, не бачать 
відмінностей у змісті понять «комунікація» і «спілкування», не обізнані з 
поняттям «дискурс»; декларативні знання у них не систематизовані, не мають 
«виходу» на розуміння професійних аспектів мовлення і мови фаху; процедурні 
знання недостатні для здійснення ПМД. Будучи трохи обізнаними зі стратегіями 
мовленнєвого спілкування, вони водночас не володіють знаннями, потрібними 
для вживання професійної мови і опанування узагальнених способів 
комунікативно-мовленнєвих дій. У цих студентів не розвинені професійно-
мовленнєві мотиви, а їхня професійна діяльність спонукається немовленнєвими 
мотивами (емпатійними, прагматичними).  

Загалом ПМД стимулюється лише виконанням завдань експерименту. 
Мовлення – полімотивоване, збуджується відразу кількома мотивами – 
навчальними, прагматичними (отримати бали), комунікативними, які є 
змінюваними, неусвідомленими; потреби в професійно-мовленнєвій 
комунікації, у фахово-мовленнєвому самовияві не виражені. Визначення 
кінцевої і проміжних цілей актуалізується тільки під впливом 
експериментальних завдань та здійснюється на вимушено довільному, але 
неусвідомленому, в професійно-мовленнєвому сенсі, рівні. За таких умов у 
студентів з’являється неусвідомлюваний образ передбачуваного результату 
висловлювання, який, набувши спонукальної сили, стає метою і починає 
спрямовувати наступні мовленнєві дії в процесі його породження; мета 
співвідноситься з мотивом лише у невеликої їх кількості. Мовлення – 
поліінтенціональне: в межах одного висловлювання налічується від 3 до 5 
інтенцій – неусвідомлюваних, змінюваних, нестійких; чіткість вираження 
інтенцій по-різному представлена в тих чи тих фрагментах висловлювань. 
Референціальний об’єкт їхніх дискурсів – пізнання клієнтів і пов’язана з цим 
інформаційно стимулююча інтенціональна спрямованість на конкретних 
клієнтів. Ці студенти здатні створювати внутрішню схему речень з 7-12 слів і 
висловлювань обсягом у 6-10 речень; за допомогою слів вони визначають у 
внутрішньому мовленні мисленнєвий зміст і пов’язують його з уявленням 
психотерапевтичного випадку, з клієнтом. До того вони моделюють у загальних 
рисах (за допомогою кількох внутрішньо вимовлених слів) майбутнє 
висловлювання, спроможні оцінювати змодельовану програму з огляду на її 
повноту і адекватність своєму мисленнєвому змісту – смислу. При негативній 
оцінці студенти здатні перебудовувати програму або створювати її по-іншому і 
повторно порівнювати її спочатку з мисленнєвим образом фахової ситуації, а 
потім співвідносити внутрішні слова з об’єктивними мовними значеннями і 
здійснювати лексико-граматичне структурування за правилами зовнішньої мови. 
В їхньому мовленні наявна незначна кількість іменників і відмінково-
прийменникових форм, які знижують ситуативність їхніх висловлювань, проте 
мають місце помилки в іменниковому управлінні словами. В продукованих 
студентами дискурсах є ознаки володіння професійною мовою (вміють будувати 
деякі види психотерапевтичних дискурсів): вони мають навички вживання 
психотерапевтично доречної лексики і певних, фахово доцільних, фраз. Проте 
їхні дискурси емоційно невиразні, використані ними речення не завжди 
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відповідають тим чи тим видам психотерапевтичних дискурсів. У цих студентів 
виявляється спонтанна рефлексія над професійним мовленням інших мовців і 
лише у деяких з них має місце рефлексія над власним мовленням на рівні 
неусвідомленого контролю; домінує інтрапсихічна рефлексія; наявна ситуативна 
рефлексія, що проявляється спонтанно; ретроспективна і перспективна 
професійно-мовленнєва рефлексія не розвинена; повністю відсутня об’єктивація 
мови фаху. 

Достатній рівень розвитку ПМД мають 12,83% (n=23) студентів. 
Декларативні знання цих студентів систематизовані й усвідомлені; опановані 
ними поняття пов’язані з майбутньою професійно-мовленнєвою діяльністю і 
сприймаються як такі, що виступають об’єктивною основою для включення їх у 
майбутню діяльність. Проте вони не мають знань про дискурс, його різновиди та 
дискурсивний вплив. Процедурні знання в галузі професійно-мовленнєвої 
діяльності представлені в їхньому когнітивному досвіді значно менше, ніж 
декларативні знання. Вони опанували деякі стратегії спілкування й організації 
своєї ПМД, але не мають знань про стратегії опанування і вживання професійної 
мови. У них наявні професійно-мовленнєві потреби у смислоформуванні й 
смислоформулюванні, але вони недостатньо виражені; домінують немовленнєві 
мотиви; щодо професійно-мовленнєвого мотиву, то він у цих студентів ще не став 
опредмеченою потребою. Мотиви мовлення нестійкі, несамостійні, спричинені 
виконанням комунікативно-мовленнєвих завдань. Інтенціональна виразність 
професійного мовлення цих студентів досить показова: вони явно виражають у 
висловлюваннях від 6 до 10 професійно центрованих інтенцій, поєднаних між 
собою за смислом: деякі з цих інтенцій усвідомлюються, інші виражаються на 
інтуїтивному рівні. Їх дискурсам властива велика інтенціональна насиченість; 
референціальні об’єкти цих дискурсів – порада, вияв емпатійності, пояснення, 
концентрація на відчуттях клієнта тощо, а їх інтенціональна спрямованість 
пов’язана з клієнтом і допомогою йому. Ця спрямованість визначає вектори 
самопрезентації майбутніх психологів. Структура їх дискурсів вирізняється 
наявністю в ній референціональних об’єктів, актуальних для психотерапії. 
Полімотивованість їхнього мовлення зумовлює появу висловлювань з першими 
спробами професійно досконалого «доконання думки в слові» (Виготський, 2000).  

У цих студентів процес задоволення професійно-мовленнєвих потреб є 
цілеспрямованою діяльністю: вони володіють постановкою мети як об’єктом, 
формулюють проміжні цілі, утворюючи ієрархію цілей; у них наявний образ 
передбачуваного результату висловлювання, який утримується в пам’яті протягом 
усього процесу його породження. Студенти успішно користуються правилами 
ситуативно-смислового розгортання і семантичного синтаксису внутрішнього 
мовлення, будують внутрішньомовленнєву схему, адекватно передають зміст 
свого мисленнєвого уявлення, замінюють смисловий синтаксис і смислові 
(ситуативні) значення семантичними структурами і мовними значеннями. 
Побудова синтаксичних структур і вибір слів за формою здійснюються ними з 
вживанням іменників, прикметників, дієприкметників, дієприслівників, 
відмінково-прийменникових форм, у зв’язку з чим мовлення стає контекстним, 
комунікативно доцільним. Вони здатні будувати діалогові й недіалогові форми 
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дискурсів, використовувати мовленнєві засоби виразності, проте не спроможні 
здійснювати як психотерапевтично доцільне композиційне структурування 
дискурсів, так і мовно-фахове їх увиразнення. Розвиток рефлексії над мовленням 
у цих студентів відповідає розвитку рефлексії тих студентів, які мають середній 
рівень сформованості ПМД. 

В цьому розділі описано також особливості виокремлених у процесі аналізу 
66 різновидів дискурсу, що породжуються практикуючими психологами на 
підставі професійних комунікативно-мовленнєвих завдань і ситуацій. Виділені й 
класифіковані нами дискурси при використанні метааналізу, дискурс-аналізу, 
інтент-аналізу, контент-аналізу є результатом вивчення соціальної дискурсивної 
практики, що склалася в різних сферах психологічної діяльності психоаналітиків, 
психотерапевтів, психоконсультантів і відображена у стенограмах 
психотерапевтичних сесій, психологічних консультацій і даних психоаналізу. Ці 
матеріали є «живими», автентичними прикладами професійно-мовленнєвої 
діяльності практикуючих психологів: зокрема, її зовнішнього – дискурсивного 
вияву. Результати аналізу кожного з виокремлених і номінованих нами видів 
психотерапевтичних дискурсів за їх цільовими й інтенціональними параметрами 
представлено з урахуванням спроможності кожного виду дискурсу впливати чи 
на свідомість, чи на почуттєву або поведінкову сфери психіки клієнта. При 
здійсненні аналізу враховувалося і те, що різні види дискурсів мають свою мету 
втручання у психічний світ людини, обтяженої психологічними проблемами; своє 
особливе інтенціональне тло, від якого великою мірою залежить вибір 
внутрішньомовленнєвих (смислових і лексико-семантичних) та поверхневих 
(формально-граматичних) мовних засобів і структур.  

Результати аналізу психотерапевтичних дискурсів за їх цільовими й 
інтенціональними параметрами представлені у різний спосіб: як характеристика, 
так і релевантна номінація. Це дало змогу презентувати з 
психолінгводидактичною метою низку метамоделей професійних дискурсів, 
класифікованих згідно з їх спроможністю впливати на свідомість, почуття і 
поведінку людини, а також з урахуванням відповідності цих дискурсів специфіці 
психотерапевтичних технік. 

У п’ятому розділі – «Психолінгвопедагогічна система розвитку 
професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів» – представлено 
психолінгвопедагогічну систему цілеспрямованого формування у магістрантів 
професійного мовлення; психолінгводидактичні принципи, технологію та 
програму розвитку професійно-мовленнєвої діяльності, а також вербальні 
психотехніки формування дискурсивної компетентності. 

Психолінгвопедагогічна система (далі – ПЛПС) являє собою: а) структуру, 
що об’єднує закономірні та функціональні частини процесу формування у 
магістрантів ПМД з освітньою метою і відповідно до психотерапевтичних 
еталонів; б) сукупність психолінгводидактичних модулів та їх елементів, 
об’єднаних за спільною ознакою та професійно орієнтованим призначенням: 
сприяти розвитку професійного мовлення.  

Становлення мовленнєвої особистості майбутнього психолога засобами цієї 
системи відбувається в процесі оволодіння ним мовленнєвим спілкуванням у ході 
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професійного самовдосконалення і самоздійснення, що забезпечує готовність до 
продуктивної праці.  

У процесі дослідження передбачалося, що, по-перше, позитивна динаміка 
розвитку ПМД під впливом психолінгвопедагогічної системи має 
характеризуватися виявом позитивної енергії зовнішніх і внутрішніх 
комунікативних процесів, гармонізацією взаємин у діаді «психолог-клієнт»; по-
друге, ПЛПС виступатиме як розвивальна система лише тоді, коли при її 
впровадженні не спостерігатиметься первинної нестабільності або погіршення 
якості характеристик і функцій ПМД магістрантів. Перевірка цих гіпотез 
здійснювалася через впровадження вищеназваної системи у навчальний процес 
ЗВО України.  

Складовими ПЛПС є: 1) концепція формування ПМД; 2) методика 
діагностики актуального професійно-мовленнєвого досвіду; 3) принципи 
формування ПМД; 4) програма її розвитку; 5) психолінгводидактична технологія; 
6) психолінгвотехнологія – комплекс дискурсивних психотехнік; 7) методика 
контрольної діагностики; 8) контрольне оцінювання і з’ясування результатів 
розвитку ПМД.  

Психолінгвопедагогічною системою передбачено створення професійно 
сприятливих умов для особистісної орієнтації професійно центрованого 
спілкування, фахової взаємодії з акцентом на екзистенціально-психологічних 
аспектах, актуалізації особистісного і професійного зростання, надання студентам 
можливості для початкової комунікативної самореалізації в штучно створеному 
професійно-мовленнєвому середовищі. Розвиток психотерапевтичного і 
психоконсультаційного спілкування студентів здійснюється за інтегративною 
моделлю Г. Китайгородської, модифікованою до завдань формування ПМД: 
1). Синтез-1 (первинні професійно-мовленнєві операції: аналіз і усвідомлення 
декларативних знань, оволодіння процедурними знаннями); 2). Синтез-2 
(формування професійно-мовленнєвих дій та їх системи – ПМД); 
3). Автоматизація цих дій (формування вторинних ПМО); 4). Навчальна реалізація 
(набуття дискурсивної компетентності).  

При формуванні у студентів ПМД ми керувалися низкою сформульованих 
нами психолінгводидиктичних принципів: тривекторного професійно-
мовленнєвого спілкування (комунікація, соціальна перцепція, інтеракція), 
доцільної фахової комунікації, соціопсихолінгвокультурної детермінації, 
алгоритмічної реалізації акту соціально й особистісно орієнтованого професійно-
мовленнєвого спілкування, соціальної перцепції і мнемоніки, когнітивної 
зумовленості комунікації, креативної організації професійно-мовленнєвої 
комунікації, активізації механізмів ПМД, випереджального розвитку загальної 
мовно-мовленнєвої компетентності в становленні ПМД, особистісно-мовленнєвого 
розвитку, суб’єкт-суб’єктної професійно-мовленнєвої взаємодії, розвитку 
внутрішнього програмування професійного мовлення, забезпечення холістичного 
розвитку його лексико-граматичної будови, комплементарного розвитку мови фаху 
і ПМД, досягнення гармонійного поєднання усталених моделей професійного 
мовлення та евристичності у висловлюваннях, забезпечення конформності ПМД.  
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Програма розвитку ПМД містить кінцеву і проміжну цілі, 12 завдань з її 
розвитку й опис змісту її формування у магістрантів. Вона розрахована на 6 
кредитів: 12 год. лекцій, 12 год. семінарських і 30 год. практичних занять, 126 год. 
самостійної роботи і 180 год. психотерапевтичної та психоконсультаційної 
практики.  

Психотехнологію реалізації програми розвитку називаємо 
психолінгводидактичною тому, що в основі її спрямованості й функціонування 
перебувають психолінгвістичні феномени – мовно-мовленнєві процеси, які 
підлягають формувальному впливові і розвитку до рівня, потрібного для 
виконання майбутніми фахівцями професійних обов’язків.  

Практична реалізація технології здійснюється в різних формах: лекцій з 
проблемним викладом матеріалу, науково-практичних семінарів, тренінг-
семінарів, коуч-практикумів, евристичних бесід, практичних занять, самостійної 
роботи студентів, колективних і групових форм монологічних, діалогічних, 
полілогічних взаємодії, дискурсивного тренінгу психотерапевтичного 
спілкування, індивідуальної і групової бесід, ігрових занять, консультацій, 
моделювання наближеного до реальності психотерапевтичного прийому 
відвідувачів в офісі, консиліумів, конференцій, мозкового штурму, групових 
дискусій, рольових ігор.  

Методи формування професійно-мовленнєвої діяльності й дискурсивної 
компетентності визначаємо як способи мовленнєвого спілкування, в процесі 
якого викладач ЗВО дає студентам професійні знання, сприяє формуванню у них 
комунікативно-мовленнєвих й дискурсивних умінь та навичок, а студенти 
оволодівають ними. До методів, які активно використовуються в розробленій 
нами психолінгводидактичній технології, відносяться такі: 1) теоретичні, 2) 
практико-теоретичні й 3) практичні. До першої групи методів належать такі: 
дослідницький метод, метод проблемного викладу матеріалу, метод об’єктивації 
мови фаху, групова рефлексія, аналіз структури професійно-мовленнєвої 
діяльності, аналіз дискурсів, аналіз базових понять, класифікація, порівняння, 
моделювання, написання рефератів, узагальнення, резюмування. До другої групи 
методів відносяться: групова дискусія, частково-пошуковий метод, метод 
евристичної бесіди (в структурі тренінгу або іншої організаційної форми), метод 
синонімічної (лексичної і контекстуальної) заміни, само- і взаємоаналіз, наочно-
вербальний метод. До третьої групи методів належать: метод дискурсивних 
моделей і асоціативних мнемічних опор, спостереження над мовленням, метод 
алгоритмізації, метод вправляння, метод виконання завдань креативного 
характеру, метод аналогії, репродуктивний метод, імітаційна, рольова і ділова 
ігри, метод аналізу конкретної ситуації, метод дослідження результатів 
проведення рольових ігор. Формування такої форми професійного бачення світу, 
як психотерапевтична (консультаційна) семантика, відбувається через навчальне 
спілкування в діадах «викладач-студент» і «студент-студент» на тлі алгоритмів 
«категоризації», в результаті чого фахові декларативні і процедурні знання 
трансформуються у професійні, реально діючі.  

До засобів відносимо мовленнєвий і мовний матеріал, запропонований 
студентам у навчальному спілкуванні (в зразках дискурсів) і розрахований на різні 
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навчальні психотерапевтичні ситуації, в яких вони беруть участь у певних ролях: 
«психотерапевт-клієнт», «психоконсультант-клієнт», – для вправляння в 
мовленнєвій і поведінковій взаємодії. Нові види і підвиди дискурсів поступово 
вводяться в обіг в усному та письмовому варіантах і семантизуються через їх 
осмислення, аналіз, класифікацію, узагальнення. Продукування дискурсів – 
спочатку з використанням одних і тих самих мовних засобів й актуалізацією 
асоціативних мнемічних опор – відіграє активну роль у запам’ятовуванні 
структури цілісних дискурсів. Пізніше – при оволодінні цими професійно-
мовленнєвими діями й операціями – тренінгове розвивальне середовище ставить 
перед студентами інші проблеми, які потребують нестандартного, креативного їх 
вирішення. 

Оскільки проміжним продуктом – відповідно до цієї технології – 
виступають професійно-мовленнєві дії та їх система – ПМД, а кінцевим 
продуктом – дискурсивна компетентність, то передбачалося використання й 
психолінгвістичних (дискурсивних) технологій, спрямованих на оволодіння 
студентами десятьма психотерапевтичними (консультаційними) техніками 
дискурсивного впливу на клієнта. Ці техніки містять 66 різновидів дискурсу – 
зокрема, дискурс-запитання, дискурс-заохочення, дискурс-конфронтація, 
дискурс-інформування, дискурс-відображення і дискурс-номінація емоцій та 
почуттів, дискурс-інтерпретування, дискурс-саморозкриття, дискурс-керування, 
дискурс-підтримка, дискурс-відображення когнітивного змісту та ін. 

В результаті контрольної діагностики після впровадження в навчальний процес 
психолінгвопедагогічної системи у студентів ЕГ значно підвищилися кількісні 
показники та покращилися якісні ознаки ПМД. У них значно зменшилася 
асинхронність реалізації операцій: з’явилася відносна рівномірність у частотності їх 
виконання. Студенти почали виконувати ці операції на рівні професійної норми, 
набувши таких ознак професійного мовлення, як довільність, усвідомленість, 
навмисність. Більшість з них 70,05% (n=131) оволоділа ПМД, у 12,30% (n=23) 
студентів зафіксовано розвиток вторинних професійно-мовленнєвих операцій – в 
результаті автоматизації професійно-мовленнєвих дій та опанування дискурсивної 
компетентності. 

Порівняння середніх балів щодо частотності виконання студентами ЕГ 
професійно-мовленнєвих операцій свідчить про позитивні зміни, які відбулися у 
їх розвитку після формувального експерименту (див.: табл. 2). 
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Таблиця 2 
Порівняння результатів реалізації студентами ЕГ професійно-мовленнєвих 
операцій до і після формувального експерименту (за t-критерієм Стьюдента)4 

№  Професійно-мовленнєві операції ЕГ до ФЕ 
М1 (n=187)±Sd2 

ЕГ після ФЕ 
М1 (n=187)±Sd2 

Pd3 

1. Когнітивно-мовленнєві  1674,5 ± 1565,36 5084,0 ± 2953,00 p≤0,05 

2. Мотиваційно-мовленнєві 23,3 ± 15,04 120,0 ± 11,36 p≤0,05 

3. Цілеутворювально-мовленнєві 62,7 ± 67,42 139,7 ± 32,60 p≤0,05 

4. Інтенціонально-мовленнєві 42,0  ±  37,04 147,3  ± 32,65 p≤0,05 

5. Породжувально-мовленнєві 45,7 ± 31,64 158,0 ± 38,10 p≤0,05 

6. Дискурсивні 3,7 ± 3,51 111,0 ± 34,7 p≤0,05 

7. Рефлексивно-мовленнєві 16,8 ± 20,14 153,5 ± 27,81 p≤0,05 

8. Загальні результати 317,3 ± 860,59 999,0 ± 2205,24 p≤0,05 

Примітка: 1 – середнє арифметичне (М); 
2 – стандартне відхилення (Sd); 
3 – ймовірність помилкового судження про відмінності порівнюваних середніх (Рd); 
4 – кількість виконаних студентами операцій: до ФЕ – 7297; після ФЕ – 22977. 

 
Як видно з таблиці 2, зафіксовані до і після формувального експерименту 

середні бали (частотність) виконання студентами професійно-мовленнєвих 
операцій статистично відрізняються за t-критерієм Стьюдента, що свідчить про 
динаміку в розвитку цих операцій.  

Після проведення формувального експерименту відбулися кількісні 
зрушення і в зафіксованих на констатувальному етапі дослідження рівнях 
розвитку ПМД майбутніх психологів (див.: табл. 3). Низький рівень розвитку 
ПМД студентів ЕГ не зафіксовано взагалі. На 9,09% зменшився середній рівень 
її розвитку. Кардинально змінився достатній рівень розвитку ПМД студентів ЕГ: 
на 44,92% – завдяки його поповненню студентами, які раніше перебували на 
середньому і (частково) низькому рівнях сформованості професійного мовлення. 
До того зафіксовано високий рівень розвитку професійного мовлення студентів, 
що з’явився лише після реалізації ФЕ завдяки тим студентам, які раніше за 
своїми кількісними і якісними мовленнєвими характеристиками перебували на 
достатньому рівні розвитку ПМД. 

 
Таблиця 3 

Порівняння розвитку ПМД у майбутніх психологів ЕГ  
до і після проведення формувального експерименту (у %) 

 

№ Вид експерименту Рівні розвитку ПМД: 

низький середній достатній високий 
1. Констатувальний 48,13 (n =90) 39,04 (n =73) 12,83 (n=24) 0 (n=0) 
2. Контрольний 0 (n=0) 29,95 (n=56) 57,75 (n=108) 12,30 (n=23) 
3. Зміни, що відбулися -48,13 +9,09 +44,92 +12,30 

 
Отримані якісні і кількісні показники сформованості у студентів ПМД за 

чотирма встановленими нами рівнями додають важливі аргументи на користь 
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підтвердження ефекту від впровадження експериментальної системи та 
програми розвитку ПМД у навчальний процес студентів. 

Якісні характеристики еволюції професійно-мовленнєвої діяльності 
майбутніх психологів (після формувального експерименту) полягають у такому: 

 психологічні знання студентів структуровані й осмислені відповідно до тем, 
пов’язаних з професійною комунікативно-мовленнєвою проблематикою; вони 
оволоділи поняттями, що розкривають суть професійно-мовленнєвої діяльності й 
дискурсивної компетентності; отримані ними декларативні знання є достатніми для 
усвідомлення специфіки мовленнєвої сфери їхньої майбутньої професійної 
діяльності. Ці знання сприймаються і приймаються студентами як значущі для 
їхньої фахової підготовки і такі, що мають для них особистісний смисл. Процедурні 
знання студентів відображають: а) стратегії і тактики мовленнєвого спілкування; б) 
психотехнології мовленнєво-комунікативної діяльності психолога з клієнтами, 
організацію його професійно-мовленнєвих дій; в) психотехніки опанування і 
вживання професійної мови; г) способи і форми дискурсивного впливу на почуття, 
свідомість і поведінку клієнтів. Сукупність їхніх декларативних і процедурних 
знань перебуває у тій фазі онтогенезу, яка відповідає рівню професійної реалізації 
мовленнєвої діяльності; 

 у студентів розвинені як мотиви формування й формулювання 
психотерапевтично і психоконсультаційно зорієнтованих смислів, так і мотивація 
досягнення результату в професійно-мовленнєвій діяльності; професійно-
мовленнєвий мотив виступає опредмеченою потребою, є стійким і усвідомленим; у 
цих студентів яскраво виражені потреби у фаховій комунікації і професійно-
мовленнєвому самовираженні; 

 процес задоволення професійно-мовленнєвих потреб у студентів, 
професійне мовлення яких віднесене до високого рівня розвитку, є 
цілеспрямованою діяльністю; вони усвідомлюють і цілі й наявний у них образ 
передбачуваного результату психотерапевтично спрямованого висловлювання, 
довільно керують своїми професійно-мовленнєвими мотивами. Розвинені 
операції постановки професійно доцільної мети сприяли перетворенню її на 
самостійний мовленнєвий мотив, тобто відбулося зрушення мотиву на мету, а 
професійно-мовленнєві дії, відтак, набули статусу самостійної, спеціалізованої, 
професійно-мовленнєвої діяльності, реалізація якої спонукається мотивами-
цілями і підкріплюється позитивними емоціями; 

 інтенціональні спрямованості висловлювань студентів відповідають 
основним функціям мовлення психотерапевта (психоконсультанта); цільова 
спрямованість їх психотерапевтичних дискурсів виступає важливим 
комунікативним фактором діяльності; фахово спрямовані інтенції проявляються 
широко й у відкритій формі, справляють вплив на структуру дискурсів й інші, 
підпорядковані їм, характеристики; інтенціональній структурі дискурсів 
студентів властиві референціальні об’єкти, показові для психотерапевтичної 
діяльності, та пов’язані з ними стійкі, усвідомлені, яскраво виражені в різних 
фрагментах висловлювань, інтенції (тлумачення смислу, гіпотеза, підтримка, 
емпатійність, конкретизація, концентрація на відчуттях, переконання, 
індукування заспокоєння тощо); їхнім дискурсам властива інтенціональна 
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спрямованість на клієнта; широка представленість інтенцій показує, що студенти 
опанували персоніфіковані психотерапевтичні способи діалогічної взаємодії з 
клієнтами; 

 студенти володіють чотирма видами взаємопов’язаних і взаємозалежних 
внутрішньо- і зовнішньомовленнєвих (професійних) операцій, а саме: 
1) смислового програмування і вибору слів у внутрішньому мовленні, завдяки 
яким вони здатні створювати смислову програму; 2) семантичного 
синтаксування і вибору мовних значень слів (спроможні створювати семантичну 
структуру речення); 3) граматичного структурування і вибору слів за формою 
(здатні вибудовувати лексико-граматичну структуру речення); 4) моторного 
програмування і вибору артикулем (можуть продукувати моторну програму 
синтагми, речення); студенти володіють також правилами смислового і 
семантичного синтаксису, вміють розгортати смислову програму і семантичну 
структуру речення у зовнішніх структурах мовлення за допомогою доречних 
засобів поверхневої мови; 

 магістранти опанували кілька видів психотерапевтичних дискурсів, 
вибудовують психологічно обґрунтовану і продуману композицію, що 
відповідає як специфіці конкретної психотерапевтичної ситуації, так і фаховому 
завданню; успішно продукують дискурси в смисловому і змістовому планах, 
добирають доречне лексичне наповнення з урахуванням того, що сказати, як 
сказати, якими саме словами висловитися, якими мовленнєвими зворотами 
скористатися, аби відразу забезпечити доцільний дискурсивний вплив на 
адресата та отримати зворотний зв’язок; вони можуть будувати дискурси, в яких 
явно відображається пріоритетність психотерапевтичної мети мовленнєвих дій, 
їх підпорядкованість психологічному завданню психотерапевта; дотримуються 
мовленнєвої культури й етикету, загальної і фахової мовної норми; користуються 
правилами діалогічності: стимулюють клієнта до висловлювання, звертаються 
до нього із запитаннями, уважно слухають, всіляко заохочують до розмови, 
дають можливість висловитися до кінця, не перебиваючи; студенти здатні 
продукувати як діалогові, так і недіалогові (розгорнуті монологові) дискурси, 
розв’язуючи поставлене психологічне завдання виразними засобами 
психотерапевтичного мовлення; 

 студентам притаманні такі якісні характеристики рефлексії над 
мовленням, як контроль над перебігом висловлювань (власного й інших мовців) 
на рівні актуального усвідомлення; баланс інтер- та інтрапсихічної рефлексії, 
оптимальне співвідношення усіх видів рефлексивності (ситуаційної, 
ретроспективної і перспективної); має місце об’єктивація мови фаху і власного 
мовлення як професійної реальності – професійно-мовленнєвої діяльності. 

Порівняння даних розвитку ПМД майбутніх психологів з ЕГ і КГ на 
професійному мовленнєво-діяльнісному рівні дало результати, представлені у 
таблиці 4.  
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Таблиця 4 
Порівняння розвитку ПМД у майбутніх психологів з ЕГ і КГ після 

впровадження експериментального і традиційного підходів у вищу освіту 
(у %) 

 

№ Вид  
експерименту 

Рівні розвитку ПМД у студентів ЕГ і КГ: 

низький середній достатній високий 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

1. Констатувальний 
 

48,13 
(n=90) 

47,06 
(n=88) 

39,04 
(n=73) 

39,57 
(n=74) 

12,83 
(n=24) 

13,37 
(n=25) 

0 
(n=0) 

0 
(n=0) 

2. Контрольний 
 

0 
(n=0) 

45,99 
(n=86) 

29,95 
(n=56) 

40,64 
(n=76) 

57,75 
(n=108) 

13,37 
(n=25) 

12,30 
(n=23) 

0 
(n=0) 

Дані таблиці 4 демонструють ті зміни, які зафіксовано у студентів ЕГ і КГ 
на контрольному етапі експерименту. Якщо в ЕГ на першому (низькому) рівні 
розвитку ПМД не перебуває жоден студент, то в КГ кількість таких студентів 
становить 45,99% (n=86). Другий (середній) рівень розвитку ПМД мають 
студенти КГ, кількість яких більша на 10,69% (n =20), ніж в ЕГ. 

Різниця в кількості студентів у КГ і ЕГ на третьому (достатньому) рівні 
розвитку ПМД збільшилася на 44,38% (n =83). На четвертому (високому) рівні 
розвитку ПМД кількість студентів ЕГ становить 12,30% (n=23), в той час як у КГ 
студентів, ПМД яких можна було б віднести до високого рівня розвитку ПМД, не 
зафіксовано. 

Отже, традиційна освіта в магістратурі, як свідчать результати 
формувального експерименту, не забезпечує комунікативно-мовленнєвого 
розвитку, необхідного для повноцінної реалізації майбутніми психологами 
ПМД. Експериментальні дані, отримані в процесі здійснення процедур 
порівняння квантифікаційних і квалітативних показників розвитку ПМД 
студентів ЕГ і КГ, підтверджують доцільність проведених формувальних заходів 
та ефективність системи цілеспрямованого формування ПМД у студентів, а 
також наявність істотного впливу розробленої нами і впровадженої в освітній 
процес програми розвитку ПМД майбутніх психологів на їхнє професійне 
мовлення. Застосовані в ЕГ психолінгводидактичні підходи і засоби забезпечили 
безсумнівний розвивальний ефект у процесі цілеспрямованого формування у 
магістрантів ПМД, чого не відбулося у студентів з КГ при реалізації традиційних 
освітніх технологій і програм. 

Дані контрольного експерименту, проведеного в ЕГ і КГ, результати 
квалітативного аналізу професійного мовлення студентів ЕГ, встановлені нами 
типові особливості й індивідуальні відмінності в онтогенезі ПМД, а також 
зафіксована динаміка в рівнях її генезису стали основою для виокремлення 
закономірностей розвитку ПМД студентів. Ці закономірності відтворюють існуючі 
взаємозв’язки між: 1) розвитком ПМД й опануванням сукупності значущих для 
студентів професійних знань; 2) генезисом ПМД і своєчасним розвитком 
професійно-мовленнєвих мотивів; 3) онтогенезом ПМД і сформованістю у студентів 
професійно-мовленнєвих цілей та перетворенням мети висловлювання на 
самостійний мотив, утворенням мотивів-цілей; 4) еволюцією ПМД й 
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інтенціональною спрямованістю професійного мовлення; 5) сформованістю ПМД і 
взаємозалежними операціями породження мовлення; 6) розвитком ПМД і станом 
засвоєння правил внутрішньо- і зовнішньомовленнєвого породження 
висловлювання; 7) онтогенезом ПМД і володінням комплексом дискурсивних 
операцій; 8) еволюцією ПМД і становленням рефлексії над мовленням, 
об’єктивацією професійної мови і контролем за мовленням.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Результати здійсненого нами теоретичного й емпіричного дослідження 

дали підстави для наступних узагальнень і висновків. 
1. Обґрунтовано, що виникнення в сучасній психології і психолінгвістиці 

наукового інтересу до феномена «професійна-мовленнєва діяльність», уведення 
в науковий обіг відповідного поняття зумовлені історичним розвитком форм 
спілкування: від спілкування, включеного в якусь практичну діяльність, до 
спілкування як діяльності мовленнєвого спілкування. Мовленнєва діяльність у 
зв’язку з цим розглядається як спеціалізоване використання мовлення для 
спілкування, окремий випадок діяльності спілкування, а мовлення – в якості 
глобального об’єкта – як потенційний компонент будь-якої діяльності. 
Професійно-мовленнєва діяльність, відповідно до означеного розуміння 
мовленнєвих явищ, – це самостійна, самодостатня система спеціалізованих 
мовленнєвих дій у межах соціономічних професій. Професійно-мовленнєва 
діяльність виступає індивідуальною, персоніфікованою, власною діяльністю 
кожного з учасників процесу мовленнєвого спілкування, спрямованою на 
мовленнєвий вплив і взаємовплив, на перебудову смислової сфери особистості. 
В діяльності психолога мовленнєвий вплив являє собою професійну дію з 
власним мовленнєвим мотивом, який, розвиваючись, трансформується в мету за 
механізмом зрушення мотиву на мету, а сам мовленнєвий вплив стає 
самостійною професійно-мовленнєвою діяльністю. Мовленнєвий вплив у 
процесі мовленнєвого спілкування є результативнішим через свою всеохопність, 
порівняно з мовленнєвою комунікацією: адже у мовленнєвому спілкуванні 
реалізуються всі аспекти міжособистісних стосунків (інтеракційні, соціально-
перцептивні, комунікативно-вербальні). В комунікації ж задіюються 
здебільшого смислові, значеннєві (внутрішні) і вербальні (зовнішні) аспекти 
мовленнєвого впливу та взаємовпливу.  

2. Теоретично й експериментально підтверджено, що запропонована нами 
концепція дослідження психології розвитку ПМД майбутніх психологів, яка 
ґрунтується на: а) філософській, загальнонауковій і психологічно науковій 
методології, б) діяльнісно-компетентнісній парадигмі та в) врахуванні суті таких 
феноменів, як «знання» (живі, індивідуальні, професійні, процедурні, 
декларативні), «операції» (навички), «дії» (вміння), «компетенція» (обізнаність, 
відповідність знань певним умовам діяльності), «компетентність» (властивість 
суб’єкта ПМД, його здатність) – спроможна відобразити суть ідеї отримання 
компетентнісного ефекту в процесі цілеспрямованого розвитку ПМД. Показано, 
що ця концепція передбачає процедуру моделювання її реалізації в єдності 
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логічної моделі, функціонально схожої з ПМД (тобто відтворює всі етапи її 
перебігу, включаючи мовленєво-породжувальний етап) і теоретичної моделі, яка 
відображає об’єкт дослідження – перспективний розвиток ПМД. Це дало змогу 
дослідити всі аспекти ПМД, включаючи актуалізацію живих знань і первинних 
мовленнєвих операцій, формування професійних знань і мовленнєвої 
компетентності, розвиток системи професійно-мовленнєвих дій як діяльності, їх 
автоматизацію і перетворення у вторинні професійно-мовленнєві операції – 
основу для становлення дискурсивної компетентності. Передбачені концепцією 
дослідницькі дії з розробки системи цілеспрямованого формування у магістрантів 
ПМД і проведення контрольних психодіагностичних процедур дають підстави для 
визначення типових особливостей, індивідуальних відмінностей та 
закономірностей розвитку ПМД при врахуванні механізмів її онтогенезу і 
функціонування. 

3. Експериментально встановлено, що при обсервації розвитку ПМД 
майбутніх психологів досліджуваними феноменами мають виступати професійні 
декларативні і процедурні знання, особистісний смисл знань про ПМД, мотиви, 
інтенції, цілеутворення і процес породження ПМД, рефлексія над мовленням, 
об’єктивація мови фаху, персоніфікований дискурс, дискурсивна компетентність. 
До критеріїв діагностики ПМД відносимо когнітивно-мовленнєвий, мотиваційно-
мовленнєвий, цілеутворювально-мовленнєвий, інтенціонально-мовленнєвий, 
породжувально-мовленнєвий, дискурсивний, рефлексивно-мовленнєвий і 
відповідні їм показники. У зв’язку з цим одиницями аналізу стають когнітивні 
операції (когніції) та різні види мовленнєвих операцій, які зумовлюють, 
супроводжують і забезпечують перебіг ПМД (мотиваційні, породжувальні, 
дискурсивні, рефлексивні та ін.). Комплекс використаних у дослідженні 
емпіричних інструментів, як-от: а) методів (інтент-аналіз, дискурс-аналіз, 
контент-аналіз тощо); б) методик (тестових, проективних та ін.) і відповідних їм 
засобів (анкет, опитувальників, субтестів тощо) й оптимальних форм діагностики 
– відображає концептуальні підходи до об’єктів дослідження, є релевантним 
виокремленим одиницям аналізу.  

4. Результати діагностики ПМД бакалаврів психології, які вступили в 
магістратуру, свідчать про актуальний стан її розвитку як недостатній для реалізації 
професійного мовлення в реальних умовах роботи психологів, а також 
демонструють нерівномірність розвитку когнітивних та мовленнєвих операцій і 
наявність трьох рівнів сформованості ПМД (низького, середнього і достатнього) з 
домінуванням серед них низького (незадовільного) рівня при відсутності у 
студентів високого рівня її розвитку. Аргументовано доведено, що зафіксований 
стан актуального розвитку ПМД у бакалаврів психології об’єктивно зумовлює 
соціально значущу потребу в створенні психодидактичних розвивальних систем, 
спроможних якісно змінити існуючу тенденцію. Одним з інваріантів такої системи 
є запропонована нами психолінгвопедагогічна система розвитку ПМД у майбутніх 
психологів, доцільність якої перевірена в експерименті, а її ефективність 
підтверджена отриманими кількісними й якісними показниками сформованості 
ПМД у студентів.  
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5. Встановлено, що перевірена у формувальному експерименті програма 
розвитку ПМД є продуктивною, оскільки розроблена з опорою на актуальний 
рівень розвитку у студентів професійно-мовленнєвих операцій, дій та 
дискурсивних компетентностей і забезпечує їх потенційну – перспективну – 
еволюцію з урахуванням зони найближчого розвитку. Це досягалося завдяки 
оптимальному змісту програми, яка містить низку розділів: декларативно-
знаннєвий, процедурно-знаннєвий, дискурсивний, творчо-діяльнісний (з метою 
розвитку психотерапевтичної дискурсивної компетентності), творчо-
діяльнісний (з метою розвитку психоконсультаційної компетентності) і 
практико-узагальнювальний, а також ставить програмні вимоги до результатів 
розвитку професійно-мовленнєвої діяльності і дискурсивної компетентності 
майбутніх психологів (знати, володіти, вміти) з переліком визначених знань, 
умінь, навичок, здатностей, компетентностей. Опанування її змісту забезпечує 
кількісні та якісні зміни в онтогенезі системи вторинних професійно-
мовленнєвих операцій та дискурсивної компетентності на рівні, достатньому для 
виконання професійно-мовленнєвих посадових обов’язків психотерапевта і 
психоконсультанта і потрібному для успішного здійснення ПМД в реальній 
практиці роботи. 

6. Експериментально підтверджено, що психолінгвопедагогічна система 
забезпечує саморозвиток, стимулює до прояву евристичності у мовленні, є 
особистісно-розвивальною, сприяє гармонізації соціально-перцептивної і 
комунікативно-мовленнєвої сфер особистості студента, розвитку ним 
оптимальних стратегій і тактик інтеракцій як у типових, так і нетипових 
психотерапевтичних і психоконсультаційних ситуаціях, спонукає до 
самоактуалізованого входження магістрів у світ професійно-мовленнєвого 
буття.  

7. У дослідженні визначено механізми ПМД, що означає проникнення в її 
внутрішню будову, з’ясування взаємозв’язків і взаємозалежностей фаз цілісної 
професійно-мовленнєвої діяльності в результаті розуміння і пояснення суті 
розвитку цього процесу, його природної закономірної динаміки породження на 
підставі певних передумов і умов. Запропонований підхід до групування 
механізмів ПМД, що здійснювалося на основі класифікації виокремлених у 
психолінгвістичній літературі механізмів, дав можливість встановити конкретні 
мотиваційні, функціональні й операційні механізми на кожному з етапів 
розвитку ПМД. Визначено також, що розвиток ПМД – це набуття майбутніми 
психологами якісних ознак професійного мовлення, пов’язаних з його 
усвідомленням, довільністю і навмисністю, з опануванням системи когнітивних, 
мотиваційних, цілеутворювальних, інтенціональних, мовленнєво-
породжувальних, дискурсивних, рефлексивних операцій і дій. Розвиток 
дискурсивної компетентності як властивості суб’єкта ПМД – це опанування 
здатності продукувати показові в професійному сенсі дискурси, що є кінцевим 
результатом оволодіння ПМД і успішним досвідом її реалізації. 

8. Здійснена в дослідженні спроба цілісного представлення 
закономірностей розвитку ПМД майбутніх психологів – на основі врахування 
істотних властивостей певних сфер цієї психолінгвістичної дійсності – дала 



37 

змогу встановити об’єктивні, стійкі, повторювані взаємозв’язки в мовно-
мовленнєвих процесах, що випливають з їхньої внутрішньої сутності. 
Закономірності розвитку ПМД визначаються як об’єктивно існуючий, постійний 
і необхідний взаємозв’язок між когнітивними, професійно-мовленнєвими 
(внутрішніми і зовнішніми), мотиваційними, інтенціональними, 
цілеутворювальними, психодинамічними процесами й явищем онтогенезу 
мовленнєвої особистості майбутнього психолога. У підсумку сформульовано 
вісім закономірностей, які ґрунтуються на результатах квалітативного аналізу 
професійного мовлення студентів, встановлених в експерименті типових 
особливостях та індивідуальних відмінностях у генезисі ПМД, зафіксованій в 
дослідженні динаміці її розвитку. 

9. Експериментальна перевірка моделі концепції дослідження засвідчила її 
доцільність як основи психолінгвопедагогічної системи навчання студентів. 
Завдяки теоретичній моделі і процедурі моделювання отримано нові знання про 
окремі аспекти зовнішньої і внутрішньої сторін професійно-мовленнєвої 
діяльності, про деякі властивості змодельованого об’єкта: усвідомлення, 
довільність, навмисність, контрольованість і рефлексивність професійного 
мовлення. Здійснене нами дослідження дало можливість верифікувати і логічну, 
побудовану з уявних елементів, модель цілеспрямованого розвитку у майбутніх 
психологів професійно-мовленнєвої діяльності та дискурсивної компетентності з 
огляду на її істинність змодельованому предмету – формуванню професійно-
мовленнєвої діяльності. Дослідження показало спроможність цих моделей 
піддаватися формалізації й операціоналізації. Зроблені нами припущення 
знайшли своє підтвердження в експерименті. 

10. Доведено, що теоретичне значення одержаних у дослідженні 
результатів полягає передусім у науковому обґрунтуванні теоретико-
методологічних положень і створенні на їх основі цілісної психологічної 
концепції теоретичного й емпіричного дослідження професійного, мовленнєво-
діяльнісного, онтогенезу студентів, які здобувають вищу освіту за напрямком 
підготовки 053 «Психологія». Вагомість отриманих результатів зумовлюється 
психологічним і психолінгвістичним обґрунтуванням способів вияву 
закономірностей професійно-діяльнісного мовленнєвого онтогенезу в 
студентському віці через з’ясування його психолінгвістичних вікових 
особливостей та індивідуальних відмінностей, а також встановленням 
механізмів функціонування і розвитку професійно-мовленнєвої діяльності. 
Запропонований нами теоретичний підхід як сума взаємопов’язаних знань 
містить механізм побудови нового знання (процес, дослідницькі дії, результат), 
внутрішнє розгортання теоретичного змісту (алгоритм), втілює програму 
теоретичного й емпіричного дослідження (концепцію). Означені компоненти 
забезпечують цілісність психолінгвістичної теорії як системи знання про 
психологічний розвиток ПМД майбутніх психологів. 
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АНОТАЦІЇ 
Калмиков Г.В. Психологія розвитку професійно-мовленнєвої 

діяльності майбутніх психологів. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» МОН України. – Переяслав, 2020. 

У дисертації розкрито взаємозв’язки між феноменами діяльності і 
спілкування, окреслено теоретичні передумови розвитку теорії діяльності та її 
реалізації в сучасній світовій науці; з’ясовано тенденції в розвитку психологічної 
теорії діяльності та психолінгвістики у зв’язку з професійно-мовленнєвою 
діяльністю особистості; встановлено співвідношення між мовленнєвим 
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спілкуванням і мовленнєвою комунікацією в контексті професійної діяльності її 
суб’єкта. Дискурсивний вплив подано як спосіб реалізації професійно-
мовленнєвої діяльності, здійснено її аналіз як психологічно самостійної 
діяльності мовленнєвого спілкування, розкрито суть мовленнєвого впливу – 
спеціалізованої форми професійної діяльності. Презентовано поняття 
«психологічний дискурс» як один з різновидів дискурсу в структурі професійно-
мовленнєвої діяльності, визначено місце дискурсивного впливу в акті 
професійно-мовленнєвої діяльності психотерапевта (консультанта). 

В концепції дослідження психології розвитку професійно-мовленнєвої 
діяльності майбутніх психологів визначено методологічні засади її вивчення і 
моделювання, теоретичні основи емпіричного дослідження – зокрема, розкрито 
сутність авторської ідеї щодо діагностики діяльнісного та компетентнісного 
компонентів професійного мовлення і представлено концептуальні засади 
способів розкриття механізмів і закономірностей професійно-мовленнєвої 
діяльності. Згідно з розробленою нами концепцією сформульовано мету, 
завдання, теоретичні засади й представлено одиниці аналізу професійно-
мовленнєвої діяльності майбутніх психологів, обґрунтовано вибір критеріїв і 
показників її діагностики, подано психодіагностичний інструментарій для 
виявлення стану та рівнів сформованості професійно-мовленнєвої діяльності 
бакалаврів психології, які вступили в магістратуру. Здійснено інтерпретацію 
результатів вивчення їхнього професійного мовлення, висвітлено особливості 
психолінгвістичної методики дослідження дискурсивних практик 
психотерапевтів (консультантів). З урахуванням цього презентовано розроблену 
автором психолінгвопедагогічну систему розвитку професійно-мовленнєвої 
діяльності майбутніх психологів – зокрема, її психолінгводидактичні принципи, 
програму і технологію розвитку та вербальні психотехніки формування 
дискурсивної компетентності. 

Ключові слова: професійно-мовленнєва діяльність, дискурсивна 
компетентність, майбутній психолог, розвиток діяльності мовленнєвого 
спілкування. 

 
Калмыков Г.В. Психология развития профессионально-речевой 

деятельности будущих психологов. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук 

по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – ГВУЗ 
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени 
Григория Сковороды» МОН Украины. – Переяслав, 2020. 

В диссертации раскрыты взаимосвязи между феноменами деятельности и 
общения, показаны теоретические предпосылки развития теории деятельности и 
её реализации в современной мировой науке; выявлены тенденции развития 
психологической теории деятельности и психолингвистики в связи с 
профессионально-речевой деятельностью личности; установлено соотношение 
между речевым общением и речевой коммуникацией в контексте 
профессиональной деятельности ее субъекта. Дискурсивное влияние 
представлено как способ реализации профессионально-речевой деятельности, 
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осуществлён ее анализ как психологически самостоятельной деятельности 
речевого общения, раскрыта сущность речевого воздействия – 
специализированной формы профессиональной деятельности. Представлено 
понятие «психологический дискурс» как одна из разновидностей дискурса в 
структуре профессионально-речевой деятельности, определено место 
дискурсивного воздействия в акте профессионально-речевой деятельности 
психотерапевта (консультанта). 

В концепции исследования психологии развития профессионально-
речевой деятельности будущих психологов определены методологические 
основы её изучения и моделирования, теоретические основы эмпирического 
исследования – в частности, раскрыта сущность авторской идеи по диагностике 
деятельностного и компетентностного компонентов профессиональной речи и 
представлены концептуальные основы способов раскрытия механизмов и 
закономерностей профессионально-речевой деятельности. Согласно 
разработанной нами концепции сформулированы цель, задачи, теоретические 
основы и представлены единицы анализа профессионально-речевой 
деятельности будущих психологов, обоснован выбор критериев и показателей ее 
диагностики, представлен психодиагностический инструментарий для 
выявления состояния и уровней развития профессионально-речевой 
деятельности бакалавров психологии, которые поступили в магистратуру. 
Осуществлена интерпретация результатов изучения их профессиональной речи, 
освещены особенности психолингвистической методики изучения 
дискурсивных практик психотерапевтов (консультантов). С учетом этого 
представлены разработанная автором психолингвопедагогическая система 
развития профессионально-речевой деятельности будущих психологов – в 
частности, психолингводидактические принципы, программа и технология 
развития профессионально-речевой деятельности и вербальные психотехники 
формирования дискурсивной компетентности. 

Ключевые слова: профессионально-речевая деятельность, дискурсивная 
компетентность, будущий психолог, развитие деятельности речевого общения. 

 
Kalmykov, Heorhiy V. Psychology of the development of professional 

speech activity of future psychologists. – Manuscript. 
Thesis for obtaining the degree of a Doctor in Psychology by Speciality 19.00.07 

– Pedagogical and Age Psychology. – Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda 
State Pedagogical University MES of Ukraine. Pereiaslav, 2020. 

The dissertation reveals the relationships between the phenomena of activity and 
communication, theoretical prerequisites for the development of the theory of activity 
and its implementation in the modern world science; the modern tendencies of the 
development of psychological theory of activity and psycholinguistics in connection 
with professional speech activity of the individual are revealed; the interrelation 
between verbal communication and speech communication in the context of the 
activity of its subject is established. The discursive influence as a way of the 
professional speech activity implementation is highlighted, its analysis as a 
psychologically independent activity of speech communication is carried out, the 
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essence of speech influence – a specialized form of professional activity is revealed, 
the concept of “psychological discourse” as one of the discourse varieties in the 
structure of professional speech activity is presented, the place of discursive influence 
in the act of professional speech activity of a psychotherapist (consultant) is 
determined. 

In the concept of study of the psychology of development in future psychologists 
of professional speech activity as the basis of discursive competence, are defined the 
methodological research basics and modeling of the professional speech activity of 
psychologists, theoretical foundations of the concept of empirical research, in 
particular, are revealed the theoretical essence of the author’s idea on diagnostics of 
the activity and competency components of professional speech and presented the 
conceptual framework for disclosing the mechanisms of professional speech activity. 
According to this concept, the purpose, tasks, theoretical foundations are formulated 
and the units for the analysis of professional speech activity of future psychologists are 
presented, the choice of the criteria and indicators of its diagnostics are substantiated, 
the psychodiagnostic tools for revealing the state and levels of the development of 
professional speech activity of the bachelors in psychology who enter magistracy, and 
the interpretation of the results of their professional speech training are given, the 
features of psycholinguistic methods of studying the discursive practices of 
psychotherapists (counselors) and the results of their analysis are highlighted, in view 
of which are presented the developed psycho-lingual pedagogical system of future 
psychologists’ development of professional speech activity, in particular, psycho 
lingual didactic principles, program and technology of the development of professional 
speech activity and verbal psycho techniques of discursive competence formation. 

The dissertation identifies psychological and psycholinguistic typical features 
and individual differences in the development of professional and speech activities of 
future psychologists, distinguishes the patterns of its development, which reproduce 
the existing relationships between 1) the development of PSA and mastering by a set 
of the important knowledge for students; 2) the genesis of PSA and timely development 
of professional speech motives; 3) the ontogeny of PSA and formation in students of 
the professional speech goals and the transformation of the purpose of expression into 
an independent motive, the formation of the purpose of expression on an independent 
motive, the formation of motives-goals; 4) the evolution of  PSA and the intentional 
orientation of professional speaking; 5) PSA formation and interconnected and 
interdependent speech generation operations; 6) the development of the PSA and the 
state of mastering by the rules of the inter- and an externally produced speech utterance; 
7) PSA ontogeny and mastering by a complex of the discursive operations; 8) the 
evolution of PSA and the emergence of reflection on speech, objectification of 
professional language and the control of speech. 

Provided in the study establishment of the mechanisms of PSA – meant to 
penetrate the internal structure of the PSA, to find out the interrelations and 
interdependencies of phases of the holistic professional speech activity and through 
this to understand and explain the essence of the development of this professional 
speech process, its natural regular dynamics of generation and its inevitable emergence 
with certain prerequisites and conditions. The proposed approach to grouping the 
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mechanisms of PSA is based on classification of the distinguished in the 
psycholinguistic literature mechanisms on such grounds as: a) types of mechanisms; b) 
stages of mastery the professional-speech activity – proved to be expedient because it 
provided an opportunity to establish specific motivational mechanisms, functional and 
operational mechanisms at each of the stages of the PSA development. 

It has been determined that the development of PSA is the acquisition by the 
future psychologists of qualitative features of the professional speaking, connected 
with its awareness, arbitrariness and intentionality, with mastering by the system of 
cognitive, motivational, goal-forming, intentional, speech-generative, discursive, 
reflexive operations and actions. The development of discursive competence – the 
characteristics of the PSA subject – is the acquisition of ability produce demonstrative 
in professional sense discourses, which are the end result of PSA mastering and 
successful experience of its implementation. 

Key words: professional speech activity, discursive competence of a future 
psychologist, development. 
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