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Тема 1
ПІЗНАВАЛЬНІ ТА ЕМОЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, ЇХ РОЛЬ У
ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННІ
Як відомо, у людини та тварин існують схожі закономірності утворення
та перебігу умовних рефлексів, що свідчить про наявність у них загальних
механізмів індивідуального пристосування. Проте біологічний спосіб
пристосування тварин суттєво відрізняється від соціального способу життя
людини. Згідно з уявленнями І.П.Павлова, тварини мають лише першу
сигнальну систему, завдяки якій вони здатні безпосередньо реагувати на
предмети дійсності за допомогою органів чуття. Перша сигнальна система –
це система рефлекторних реакцій на конкретні подразники. Людина, крім
першої сигнальної системи, тобто чуттєвого відображення дійсності, має ще
другу сигнальну систему, яка дозволяє їй здійснювати мислення перш за все
за допомогою загальних понять, що позначаються системою знаків або слів,
які І.П.Павлов називав ―сигналами перших сигналів‖.
Найважливішим і основним компонентом другої сигнальної системи є
членороздільна мова, за допомогою якої людина може вийти за межі власної
особистості: давати назви предметам, розмірковувати про них, сприймати їх
у контексті минулого та майбутнього, обмінюватися своїми думками. Для
характеристики мови людини найважливіше значення мають два елементи.
Перший з них – це величезна різноманітність мовних форм, коли той самий
об’єкт називається різними символами та записується абсолютно різними
способами. Другий елемент – це відсутність успадковування конкретних
мовних форм. Відомо, що всі люди мають спільну генетичну здатність до
спілкування словами-символами, проте, якою саме буде мова, визначає лише
середовище та виховання.
Завдяки наявності другої сигнальної системи створюються умови для
абстрактного мислення, яке значно розширює пристосовні можливості
людини. Людина одержує вірне уявлення про зовнішній світ, не маючи з ним
безпосереднього контакту. Це є основою всієї системи освіти. Крім того, за
допомогою слів людина може одержати уявлення про ―справи давно минулих
днів‖, які безпосередньо сприйняти неможливо, або прогнозувати майбутнє.
Інтегративна діяльність нервової системи основана на відчуттях,
сприйманні, пристосуванні, увазі, памяті, мисленні, уявленні та мові.
Всі ці процеси приймають участь у пізнанні реальності, регуляції
діяльності, формуванні знань, навичок та вмінь особистості. До того ж всі
вони взаємопов’язані.
Відчуття –пізнавальний психічний процес відображення в мозку
окремих властивостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на її органи

чуттів. Існують також інтерорецептивні відчуття, які є такими, що йдуть від
внутрішніх органів.
Це найпростіша пізнавальна діяльність, через яку і тварина, і людина
отримують елементарні відомості про зовнішнє середовище і стани свого
організму. Це відчуття світла, кольору, запаху, смаку, дотику, шуму, вібрації,
рівності або шорсткості, вологи, тепла чи холоду, болю, розташування тіла в
просторі тощо. Це елементарний чуттєвий (сенсорний) образ. Але це ґрунт,
на якому будується образ світу, чуттєва тканина свідомості індивіда. Втрата
здатності відчувати – це втрата каналів зв’язку людини зі світом, про що
переконливо свідчать випадки сліпоглухонімоти, та експерименти, в яких
людина ізолюється від зовнішніх стимулів середовища.
Отже, відчуття – основа пізнавальної діяльності, умова психічного
розвитку, джерело побудови адекватного образу світу.
Відчуття – це первинна форма орієнтування живого організму в
довкіллі, це перший рівень (ступінь) пізнання людиною світу. За допомогою
аналізаторів вона відбирає, нагромаджує інформацію про суб’єктивну та
об’єктивну реальності.
Органи чуттів або аналізатори – це єдині канали, по яких зовнішній
світ проникає в свідомість людини.
Сприймання – це психічний процес відображення в мозку предметів і
явищ в цілому, в сукупності всіх їхніх властивостей та якостей при
безпосередній дії на органи чуття людини. В основі сприймання лежать
відчуття, але сприймання не зводиться до суми відчуттів. Сприймаючи, ми не
лише виокремлюємо групу відчуттів, а поєднуємо їх в цілісний образ,
розуміємо його, застосовуючи для цього свій попередній досвід.
Сприймання протікає в зв'язку з іншими психічними процесами
особистості: мисленням (ми усвідомлюємо те, що перед нами знаходиться),
мовою (називаємо предмет сприйняття), почуттями (певним чином ставимося
до того, що сприймаємо), волею (тією чи іншою мірою довільно
організовуємо процес сприймання).
Відображаючи об'єктивну дійсність, сприйняття робить це не пасивно й
дзеркально, тому що в ньому водночас заломлюється все психічне життя
людини, яка сприймає. Завдяки мові та мисленню сприймання людини
відрізняється від сприймання тварин.
Слід відмітити, що спеціальних органів сприймання немає. Матеріалом
для нього є інформація, яка надходить від аналізаторів, причому в їх
комплексній дії. Первинний аналіз, який відбувається в рецепторах,
доповнюється складною аналітико-синтетичною діяльністю мозкових
відділів аналізаторів.
Фізіологічною основою сприйманняє умовно-рефлекторна діяльність
внутрішньо-аналізаторного і міжаналізаторного комплексу нервових зв'язків,
які обумовлюють цілісність і предметність явищ, що відображаються.

Класифікакція та види сприймання
За провідним аналізатором:

За активністю сприймання:

За формою існування матерії
(простір, рух, час):

зорове
слухове
дотикове
нюхове
смакове

навмисне (довільне)
ненавмисне (мимовільне)

сприймання простору
сприймання руху
сприймання часу

Уявлення – це процес утворення образу предмету або явища, які в
даний момент не сприймаються, але були сприйняті раніш. На відміну від
відтворення, уявлення не передбачають чіткої часової локалізації в
минулому, а стосуються предмета або явища як такого.
Уявлення, як і образи пам´яті, відрізняються від образів сприймання.
Між образом сприйнятого предмету та його уявленням через деякий час
майже ніколи не буває фотографічної подібності. Зміна образу пояснюється
тим, що уявлення є результатом не тільки одиничного акту сприймання
даного предмета, воно є результатом складної практичної діяльності. В
уявленні та образі пам´яті матеріал окремого сприймання обов´язково
пов´язується із матеріалом всього попереднього досвіду.
Психологічним механізмом уявлення (як і пам´яті) є асоціація – тобто
зв´язок близьких за змістом уявлень.

Класифікакція та види асоціацій
За ознаками :
за ступенем яскравості
за ступенем чіткості
за ступенем повноти
за ступенем стійкості

За принципом побудови:

За модальністю уявлення:

асоціації за суміжністю (вони
виникають між уявленнями,
які відносяться до просторово
близьких явищ);
асоціації за подібністю (вони
виникають між подібними за
змістом уявленнями);
асоціації за контрастом (вони
виникають між протилежними
за змістом уявленнями).

зорові
слухові
рухові
нюхові
смакові
дотикові

Осмислення інформації сприяє її засвоєнню .
Увага включається у пізнавальні процеси: відчуття стають більш
виразними, сприйняття більш точним, покращується пам'ять, мислення.
Досить тісно пов’язані між собою мислення та мова. Поняття існує
завдяки слову. Мовне оформленне думки центрує її та уточнює.

Мислення та мова впливають на протікання відчуттів, сприйняття та
памяті: сприйняття стає осмисленим та контролюємим, пам'ять – логічною та
керуємою, уявлення – глибшим та творчим.
Емоція– це безпосереднє тимчасове переживання, що відображає
значущість діючих на людину явищ та ситуацій.
Почуття – це стійке емоційне ставлення людини до явищ дійсності, які
відображають їх значущість стосовно потреб та мотивів людини.
Функції емоцій та почуттів:
1. Сигнальна. Переживання виникають і змінюються у зв’язку з подіями,
що відбувають в довкіллі чи організмі людини.
2. Регулююча. Стійкі переживання та реакції спрямовують поведінку
людини, регулюють, дають можливість долати різноманітні перешкоди та
досягати мети
Фізіологічні основи емоцій: 1) взаємодія підкіркових центрів та кори
великих півкуль головного мозку; 2) динамічний стереотип; 3) роль другої
сигнальної системи та її зв’язок з першою сигнальною системою.
Теорії емоцій:
1) Теорія Джеймса-Ланга: сприймання емоціогенних стимулів →
нервово-м’язові реакції організму → переробка в ЦНС імпульсів, що
поступають від органів → виникнення суб’єктивного переживання стимулу у
вигляді емоції.
2) Теорія Кельмана-Барда: сприймання емоціогенних стимулів →
переробка нервових імпульсів, що йдуть від рецепторів до ЦНС, з
одночасною передачею збудження в кору головного мозку та до інших
органів тіла → виникнення суб’єктивного переживання стимулу та поява
нервово-м’язових реакцій на певні стимули.
3) Інформаційна теорія емоцій Симонова. Е = П×(Н – С), де Е –емоція,
П – потреба, Н – інформація, прогностично необхідна для задоволення даної
потреби, С – наявна інформація, якою може оперувати людина.
Види емоційних явищ та їх парметри:
Афект – психологічний стан, в основі якого лежить сильне, відносно
короткочасне емоційне переживання. Це реакція на екстремальну ситуацію.
Відмінними рисами афекту є його ситуативність, узагальненість, велика
інтенсивність, незначна тривалість, бурхливість.Характеризується значними
змінами в свідомості, втратою самоволодіння, змінами всієї життєдіяльності
організму.
Настрій – загальний, відносно невеликий за інтенсивністю, емоційний
стан людини, що характеризує її життєвий тонус протягом певного часу.
Йому властива дифузність, відсутність чіткого зв’язку з обставинами
дійсності. Характеризується підсвідомістю та слабкою виразністю. Може
бути радісним, сумним тощо.
Стрес – сильне емоційне збудження, а також сукупність стереотипних,
філогенетично запрограмованих неспецифічних реакцій усього організму, що
робить можливим підвищену фізичну активність. Виникає в скрутних,

несподіваних та небезпечних ситуаціях. Сильні стреси порушують
вегетатику, дезорганізують психіку, слабкі спонукають до дуже складної
діяльності.
Пристрасть – стійке, глибоке та сильне емоційне прагнення людини до
певного об’єкта.
Завдання та контрольні запитання:
1. Назвiть основнi ознаки ВНД людини i тварин. На що вказує здатнiсть
тварин до екстраполяції руху?
2. Розкрийте суть методики Л. В. Крушинського для визначення здатностi
тварин до екстраполяції руху.
3. Чи розвиватиметься у дитини друга сигнальна система поза суспiльством
– без спiлкування з iншими людьми? Наведiть приклади, якi
пiдтверджують вiдповiдь на це запитання.
4. Словесний подpазник може позначати не лише тi чи iншi пpедмети або
явища навколишнього свiту, їх властивостi, а й pиси їх спiльностi. Як
називаються такi слова? Наведiть пpиклади.
5. Якi види пам’ятi Ви знаєте? За яких умов щодо кiлькостi аналiзаторiв, якi
беруть участь у сприйняттi нових знань, запам’ятовування буде бiльш
ефективним?
Тема 2
ПОНЯТТЯ ПРО МОВУ І МОВЛЕННЯ, ЇХ ФУНКЦІЇ. МОВА І
МОВЛЕННЯ
Мова – це специфічно людський засіб спілкування, який являє собою
систему знаків, що має соціальну природу і сприяє створеною та закріпленою
у процесі історичного розвитку діяльності членів суспільства.
Кожне слово – це особливий знак (будь-який матеріальний елемент
дійсності, який використовується в певному значенні для збереження та
передачі інформації). У слові зливаються функції знака та значення. Останнє
історично розвивалося, звужувалося, узагальнювалося, переносилося на нові
об'єкти.Внаслідок цього виникла багатозначність слів, що також є продуктом
історичного розвитку кожної мови.
Мова складається зі словникового та граматичного складу. Засобами, з
яких будується мовне повідомлення, є фонеми (усне мовлення) і графеми
(письмова мова). З них будуються слова та пропозиції, що закріплюють
досвід людства.
Обсяг і характер активного та пасивного словників людини залежать
від її освіти, міри володіння мовою, характеру та змісту діяльності.
Словниковий склад – це сукупність слів у кожній окремій мові. Чим
багатшим і різноманітнішим є словник, тим багатшою і різноманітнішою є
мова. У практиці користування мовою розрізняють словники активний,
тобто слова, якими користується особа для

Граматика– це система законів (правил, обов'язкових для всіх), які
визначають використання знаків, вираження власних думок при спілкуванні
з іншими людьми.
Граматичний склад визначає правила зміни слів, сполучення їх у
реченні.

Мова є засобом обміну думками за умови, що відбувається процес
мовлення між людьми. Володіючи однією і тією самою мовою, мовлення
людей буде різнитися залежно від віку, характеру діяльності, середовища
тощо. Так, мовлення однієї людини образне, яскраве, переконливе, іншої навпаки: обмежене, бідне, сухе, малозрозуміле. У цьому й виявляється
відмінність мовлення одних людей від мовлення інших.
Слово і мова є найважливішими змістовними і структурними
компонентами психіки. Дослідження психологів і фізіологів показали, що
слово пов'язане з усіма проявами психіки людини. На рівні відчуттів мова
впливає на пороги чутливості, тобто визначає умови проходження стимулу.
Структура мови відкладає відбиток на структуру сприйняття. Уявлення
викликається словом і тісно з ним пов'язане. Почуття людини викликаються
не тільки об'єктами матеріального світу: слово може підбадьорити людину і
вразити, принизити й підняти. Наміри як компонент особистості і волі
виражаються в слові. Особливо тісний зв'язок існує між мисленням і мовою.
Етапи розвитку мови:
- комплексна кінетична мова (близько 0,5 млн. років тому) - передача
інформації з використанням руху тіла; при цьому рух спілкування та рух,
який пов'язані з працею не диференціюються один від одного;
- ручна кінетична мова (мова жестів) - більш диференційована (і зараз
нею активно користуються глухонімі);
- звукова мова.
Етапи розвитку письменності:
- рисуночне піктографічне письмо (близько 4000 років до н.е.);
-розповідь у картинках;

- ідеографічне письмо (за допомогою ієрогліфів) (так, китайський
ієрогліф, що означає "криза", складається з двох символів: один означає
"небезпека", інший - "зручний випадок";
- літерне письмо (воно було винайдено древніми фінікійцями і отримало
назву алфабетічного письма і тісно пов'язане з усним мовленням)
Мовлення– це конкретне застосування мови для висловлення думок,
почуттів і настроїв. Мовлення є явищем психічним. Воно завжди
індивідуальне і суб'єктивне, адже виявляє ставлення індивіда до об'єктивної
реальності. Мовлення є засобом спілкування, носієм свідомості та пам’яті,
засобом мислення та регулювання як своєї поведінки, так і поведінки інших
людей. Мовлення поділяють на зовнішнє та внутрішнє, діалогічне і
монологічне, письмове та усне і т.п. Так зовнішнє мовлення свою головну
роль відіграє як засіб спілкування, а внутрішнє – як засіб мислення.
Письмове мовлення – це основа фіксації інформації, її збереження, а
усне мовлення використовується як засіб безпосереднього спілкування.
Мовлення не існує і не може існувати поза мовою. Разом з тим, сама
вона існує як жива лише за умови активного використання людьми. Мова
розвивається і вдосконалюється у процесі мовного спілкування.

Функція узагальнення обумовлена тим, що слово позначає предмет
(його якості, дії та ін.), який воно узагальнено відображає. Кожне слово має
певне значення і визначається через функцію того чи іншого предмета в
системі людської діяльності.
Комунікація (спілкування) полягає в передачі між людьми певних
думок, суджень, почуттів, тим самим здійснюючи взаємовплив.
Експресія полягає в передачі особою емоційного ставлення до змісту
мовлення і до людини, на яку воно спрямоване.
Теоретичні проблеми виникнення мови
В даний час існує велика кількість різноманітних теорій, які
намагаються пояснити виникнення і розвиток мови. Суть даної проблеми
полягає втому, що сьогодні досить важко дати однозначну відповідь щодо
того, чи є людська мова вродженої або вона формується в процесі розвитку
людини. Здається, що на це питання існує тільки одна відповідь: мова не є
вродженою, а формується в процесі онтогенезу. Існують приклади, що
підтверджують істинність даного висновку. Наприклад, у дітей, що виросли в
ізоляції від людей, не існує ніяких ознак членороздільної мови.
З іншого боку, існують факти, що дозволяють говорити про
уродженості мови. Наприклад, вищі тварини мають засоби комунікації, які за

багатьма своїми функціями нагадують мову людини. Більше того, існують
дані стосовно успішних спроб навчити тварин (мавп) примітивній мові
знаків, схожої на мову глухонімих. Також існують докази того, що діти зразу
від народження здатні відрізняти мову людини і виділяти її з безлічі звуків.
Ще одним доказом уродженості мовлення є те, що стадії розвитку мови і їх
послідовність у всіх дітей однакові, незалежно від культури.
Також існує цілий ряд теорій, які намагаються пояснити або описати
процес формування мови. Серед найбільш відомих з них –теорія навчання.
Вихідним положенням, на якому будується дана теорія, є постулат про те, що
дитина має вроджені потреби і здатність наслідувати. До найважливіших
форм здібності наслідувати прихильники даного підходу відносять здатність
наслідувати звуки. Передбачається, що, отримуючи позитивне емоційне
підкріплення, наслідування веде до швидкого засвоєння спочатку окремих
звуків людської мови, потім складів, слів, висловлювань, правил їх
граматичної побудови. Таким чином, в рамках даної теорії оволодіння мовою
зводиться до навчання всім її основним елементам, а механізмами
формування мови є наслідування і підкріплення.
Однак дана теорія не може повністю пояснити процес засвоєння мови.
Так, незрозумілою залишається швидкість засвоєння мови дитиною. Крім
того, для розвитку будь-яких здібностей, в тому числі і мовних, необхідні
задатки, які самі по собі не можуть бути набуті в процесі навчання. Далі, у
розвитку мови дитини існують моменти (в основному пов'язані із
словотворенням у дитини), які не можуть бути пояснені наслідуванням мови
дорослих. Наступний факт, що викликає сумнів в істинності даної теорії,
полягає в тому, що дорослі зазвичай підкріплюють схваленням не правильні,
а розумні і помірковані висловлювання дітей. Тому в рамках теорії мовного
навчання дуже важко пояснити швидке формування правильної граматики
мовних висловлювань у дітей.
Наступною теорією, що розглядає проблему формування мовлення, є
теорія специфічних задатків. Її автором є Н. Хомський. Він стверджує, що в
організмі та мозку людини з народження є деякі специфічні задатки до
засвоєння мови і її основних атрибутів. Ці задатки починають проявлятися і
остаточно складаються приблизно до однорічного віку і відкривають
можливість для прискореного розвитку мовлення з одного до трьох років
(мається на увазі перш за все засвоєння самої мови,розвиток мовлення як
засобу мислення триває до періоду статевої зрілості). Цей вік називається
сензитивним для формування мови. Протягом цього періоду розвиток мови
зазвичай відбувається без ускладненнь. Саме цим пояснюється те, що діти
іммігрантів засвоюють незнайому мову швидше, ніж самі дорослі, а діти, що
виховувалися поза людськимсуспільством, тобто не мали в цьому віці
необхідних умов для оволодіння мовою, не можуть набути навичок людської
мови в більш пізньому віці.
Наступна найбільш відома і популярна теорія засвоєння мови і
формування мови –когнітивна теорія Ж. Піаже. Відповідно до неї, розвиток

мовлення залежить від властивої дитині від народження здатності сприймати
і інтелектуально переробляти інформацію. На думку автора даної теорії,
дитяче спонтанна словотворчість є підтвердженням існування в неї
інтелектуальної здатності переробляти інформацію. Тому розвиток мови
пов'язаний з розвитком мислення. Встановлено, що перші висловлювання
дитини відносяться до тих предметів, або дій, які вона розуміє, а
прогресуючий розвиток мовлення в період від одного року до трьох років
створює передумови для успішного освоєння дитиною мови.
Інша теорія розглядає розвиток мовлення з психолінгвістичних
позицій. З цієї точки зору, процес мовного розвитку являє собою переходи,
які циклічно повторюються від думки до слова та від слова до думки, і
стають все більш усвідомленими і змістовно багатими. Спочатку думка
формується в слово, яке одночасно виступає і як фраза, і як пропозиція.
Потім здійснюється розгортання даного слова в цілі фрази. У результаті одна
й та ж думка може бути виражена і словом, і цілої фразою.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Завдання та контрольні запитання:
Доведіть, що існує тісний взаємсозвязок між мовою та мисленням.
Як
розкриває
проблему
взаємозвязку
мови
та
мислення
Л.С.Виготський?
Поясніть чому кожне слово має важливе значення для психічного
розвитку людини та її свідомості.
Як ви розумієте вислів: «вищий рівень такої єдності мови та мислення –
мовне мислення»?
Які види мисленя не повязні з промовою?
Поясніть чому мова маленьких дітей називається сімпраксичною?
Розкрийте похідні формування внутрішньої мови людини.
Тема 3
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОВЛЕННЯ

Фізіологічним підґрунтям мовлення є умовно-рефлекторна діяльність
кори великих півкуль головного мозку. Подразниками для нього є слова. Як
подразник слово має три форми вираження: слово почуте, слово побачене,
слово вимовлене.
Мовний апарат складається з двох взаємопов'язаних частин:
центральної (регулюючої) та периферичної (виконуючої).
До периферичного голосового апарату відносяться три відділи: 1)
дихальний; 2) голосовий; 3) артикуляційний (або звукоутворюючий). Кожний
з цих відділіввідіграє певну роль у створенні звуків.
Дихальний відділ складається з грудної клітки із легенями, бронхами,
трахеєю. Вимовлення звуків тісно пов'язане з диханням, яке змінюється під

час мови. Звук утворюється у фази видиху, значно подовжуючи її. Крім того,
під час мовлення кількість дихальних рухів вдвічі менша, ніж при мовчанні.
До голосового відділу відноситься гортань, яка приймає участь у
фонації – механізмі контролю висоти звуку.
Артикуляційний відділ формують:глотка, ротова порожнина,
носоглотка, язичок, піднебіння, язик, зуби і губи (рис.3.1).
Артикуляція – діяльність органів мовлення, яка пов'язана з
утворенням звуків мови та різних їх компонентів, що формують склади та
слова.
Органи мовної артикуляції – органи, які забезпечують рух ротової
порожнини.

Рис.3.1. Профіль органів артикуляції: 1 – губи; 2 – різці; 3 – альвеоли;
4-тверде піднебіння; 5 - м'яке піднебіння; 6 – голосові складки; 7 – корінь
язика; 8 – спинка язика; 9 – кінчик язика.
Діяльність периферичного мовного апарату підпорядкована корі
великих півкуль головного мозку, якою вона спрямовується і функцією якої
вона є. Ця функція властива лише людському мозку.
У 1861 р. французький лікар П. Брока встановив, що задня третина
нижньої лобової звивини лівої півкулі (у правшів) має відношення до мовної
функції. Її пошкодження супроводжується порушенням експресивної мови
(моторна афазія). Це було першоюознакою нерівнозначності (асиметрії)
півкуль головного мозку людини. Припускають, що у лівшів функція мови
менш латералізована.
Зона Брока розташовується в латеральній префронтальної області (поля
44, 45), межує з областю представництва нижньої половини обличчя
моторної кори. У людини великого розвитку досягає також поле 46, що
безпосередньо примикає до зони Брока. Припускають, що його роль полягає
в забезпеченні сприйняття ритмічної послідовності звуків – етапу,
необхідного для становлення мови в онтогенезі.

У 1874 р. німецький психіатр К. Верніке описав випадок пошкодження
задньої третини верхньої скроневої звивини, при якому страждало
сприйняття мови (сенсорна афазія). Сучасні роботи, початок яким було
покладено відкриттями П. Брока і К. Верніке, а в Росії – дослідженнями
Л. С. Виготського і О. Р. Лурія, привели до наступних уявлень. Інформація
про сказане слово з слухових областей кори надходить у центр Верніке. Для
відтворення слова відповідна йому структура відповіді (патерн) з центру
Верніке надходить до центру Брока, звідки команда надходить у моторне
представництво мовних м'язів. При проголошенні слова по буквах
акустичний патерн направляється в кутову звивину (див.рис. 3.2) – ділянку,
розташовану безпосередньо ззаду центру Верніке, де перетворюється в
зоровий патерн. При читанні слова інформація про нього направляється із
зорових ділянок у кутову звивину, а потім у центр Верніке, де виникає
відповідна форма слова. У більшості людей розуміння написаного слова
пов'язане з відтворенням його слухової форми в центрі Верніке. У
глухонімих від народження цей центр, мабуть, не приймає участі при
читанні. Ці уявлення про морфофункціональну організацію мовної діяльності
дозволяють клініцистам за характером порушення мови не тільки визначити
локалізацію мозкового ураження, але й екстраполювати характер раніше не
описаних форм афазій при можливих пошкодженнях мозку. Так була
передбачена афазія проведення, що виникає в результаті порушення зв'язку
між центрами Брока і Верніке.

Рис. 3.2. Області домінантної (лівої у правшів) півкулі людини, у якій
локалізовани центри мови: 1- область лицевої мускулатури; 2 – дугоподібний
пучок; 3 – зорова кора; 4 – кутова звивина; 5 – область Верніке; 6 – сільвієва
щилина; 7 – область Брока.
Для нормальної мовної діяльності необхідна цілісність зорових і
слухових областей, моторного представництва мовних м'язів, центрів Брока і

Верніке і кутової звивини. Нейрофізіологічні дослідження останнього часу
показали, що мозкова система забезпечення мови поряд з перерахованими
вище корковими центрами включає також цілий ряд підкіркових структур і,
насамперед, асоціативні ядра таламуса. Крім того, мовна діяльність пов'язана
з певним рівнем неспання і свідомості. Нарешті, необхідне збереження
міжпівкулевих зв'язків. Після пошкодження мозолистого тіла, найбільшого
міжпівкулевого шляху, хворий не здатний читати при появі слів у лівому
зоровому полі, правильно писати і виконувати команди лівою рукою, а також
називати знайомі предмети, які знаходяться в лівій руці. Це відбувається в
результаті одностороннього контролю мови. Функціональне розходження
півкуль (асиметрія) знаходить своє відображення у макроструктурах мозку
людини. Встановлено, що область Верніке лівої півкулі (у правшів) за своєю
площею достовірно більше, ніж симетрична область правої півкулі. Ці
відмінності є вже у новонароджених, що вказує на генетичну зумовленість
морфологічної та функціональної асиметрії головного мозку людини. У той
же час у дітей можливо краще відновлення деяких видів порушень мови, ніж
у дорослих. Це обумовлено, мабуть, потенційною готовністю правої півкулі в
ранньому дитячому віці до участі в мовній функції. Спостереження,
проведені Ф. Сперрі і М. Газанігой (1967) у дітей з повністю ізольованими
півкулями в результаті перетину мозолистого тіла, передньої і задньої
комиссур мозку, показали, що до чотирирічного віку мовна функція
представлена досить рівномірно в обох півкулях. Надалі вона поступово
латералізуется і у правшів стає лівосторонньою. Ліва, домінантна,півкуля
бере участь не тільки в мові, але й у мозковій організації всіх, пов'язаних з
промовою, функцій вищої нервової діяльності: категоріальному сприйнятті,
активній мовленнєвій пам'яті, логічному мисленні і т.д. Переважна кількість
симптомів порушення вищих психічних процесів, описаних при локальних
ураженнях головного мозку людини, відноситься до симптомів, що
виникають при ураженні вторинних і третинних коркових зон лівої півкулі
(домінантного у правшів). Симптоматика
ураження зон
кори
субдомінантного правої півкулі вивчена значно менше. Слід, однак,
враховувати, що у більшої частини людей обидві півкулі доповнюють одна
одну (комплементарні) і, таким чином, закон латералізації носить в цьому
сенсі лише відносний характер.
В останні роки були розроблені ефективні та безпечні методи вивчення
півкулевого домінування, засновані на морфологічних особливостях
головного мозку людини. Завдяки цим методам були отримані додаткові дані
про локалізацію мовної функції у клінічно здорових людей. Одним з цих
методів є проба Вада. У цьому методі враховують особливості артеріального
кровопостачання головного мозку людини, завдяки якому наркотик
(наприклад, амітал натрію), введений в ліву загальну сонну артерію, значно
швидше досягає лівої півкулі. Процедура полягає в наступному. Людина
перебуває в положенні на спині з піднятими вгору руками; йому пропонують
рахувати вголос. При введенні в ліву сонну артерію наркотику протягом

декількох секунд падає права рука (так якпірамідний тракт перехрещений), і
людина припиняє рахунок. Це означає, що наркотик блокував ліву півкулю.
Кожна півкуля отримує інформацію переважно з протилежної половини тіла.
Частковим виключенням є слухова система. За рахунок неповного
перехрещення слухових шляхів звукові сигнали надходять у кожну половину
мозку. Оскільки кількість перехрещених волокон більша, вхід з
протилежного боку більш потужний. У зв'язку з цим звучання слів праворуч
буде більш ефективно сприйматися центрами мови, що знаходяться в лівій
півкулі. Шляхом зіставлення результатів роздільного пред'явлення різного
звукового матеріалуз двох сторін встановлено, що домінування лівої над
правою півкулею для сприйняття мови можна виразити співвідношенням 2:1.
Подібним шляхом було з'ясовано, що права півкуля домінує в оцінці
тональної структури звуків, музичних мелодій і немовних звуків.
Застосування методичних прийомів, побудованих на тому, що
інформація в правому полі зору у людини цілком надходить у ліву півкулю і
навпаки, дозволило встановити домінування лівої півкулі у сприйнятті
письмового зображення букв і слів і правої півкулі – в локалізації предметів в
просторі.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Завдання та контрольні запитання:
Яку будову має периферичний мовний аппарат людини?
Яка роль дихального відділу голосового аппарату людини у мовленні?
Поясніть, яким чином будова гортані зумовлює можливість її участі у
фонації.
Охарактеризуйте будову ротової порожнини та її роль у мовленні.
Розкажіть про локалізацію центрів мови у головному мозку людини.
Поясніть, яким чином мовлення пов'язане із зоровою та слуховою
сенсорними системами.
Тема 4
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МИСЛЕННЯ

Пізнавальна діяльність людини розпочинається з відчуттів і сприймань,
але ними не вичерпується. Повсякденна життєва практика вимагає розкриття
і вивчення багатьох властивостей, зв'язків і відношень предметів і явищ, які
не можна безпосередньо відчути, сприйняти й уявити. Для розкриття
складної взаємодії різних предметів, подій і явищ, їх причин і наслідків люди
застосовують різні опосередковані методи: проводять спостереження й
експерименти, порівнюють різноманітні ознаки, здійснюють обчислення
тощо. При цьому вони оперують із предметами, зіставляють нові та вже
відомі факти, виділяють істотні ознаки і властивості, роблять висновки і
перевіряють їх. Так відбувається перехід від явищ до їх сутності. Вся ця
складна пізнавальна діяльність утворює мислення людини.

Мислення – суспільно зумовлений, нерозривно пов'язаний із мовленням
психічний процес пошуків і відкриття суттєво нового, процес
опосередкованого й узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу і
синтезу.Отже, мислення розпочинається там, де чуттєве відображення є
недостатнім. Тому воно є вищою формою пізнавальної діяльності людини.
Мислення і мозок. І. Павлов неодноразово стверджував, що
фізіологічною основою мислення є тимчасові нервові зв'язки, які
утворюються в корі великих півкуль. Ці умовні рефлекси виникають під
впливом слів, думок, що відображають реальну дійсність, але обов'язково на
основі першої сигнальної системи (відчуттів, сприймань, уявлень). За його
твердженням, кінестетичні подразнення, що надходять до кори від мовних
органів, є другими сигналами, тобто сигналами сигналів. Вони є
абстрагуванням від дійсності й допускають узагальнення, що становить суто
людське, найдосконаліше мислення.
У процесі мислення обидві сигнальні системи тісно пов'язані. Якщо цей
зв'язок послаблений, слова для людини не мають реального значення, не
співвідносяться з конкретними предметами і явищами, то вони перестають
бути сигналами дійсності. Мислення відбувається нормально лише за участю
обох сигнальних систем за провідної ролі другої, оскільки слово-сигнал
багатше за змістом і пов'язане з процесами узагальнення і абстрагування.
Форми мислення. Мислення є предметом вивчення не тільки фізіології,
а й психології, філософії, соціології, логіки, інформатики та інших наук.
Кожна з них досліджує певні аспекти цього складного і багатогранного
процесу. Ґрунтуючись на загальних принципах теорії пізнання, людське
мислення вивчають формальна логіка (вивчає його логічні форми – поняття,
судження і умовиводи) і психологія.
Поняття – форма мислення, яка відображає загальні, істотні ознаки
предметів і явищ дійсності. Воно тісно пов'язано зі словом. У слові воно
виникає, закріплюється й існує. Проте, утворюючи єдність, поняття і слово
не тотожні, бо слово – елемент мови, а поняття – елемент мислення. Поняття
без слова неможливе, але існують слова, які не є поняттями.
Кожне поняття характеризується обсягом і змістом. Під обсягом поняття
розуміють відображену в ньому сукупність об'єктів, а під змістом –
відображену в ньому сукупність істотних ознак. Поняття, які мають
найбільший обсяг і відображають найзагальніші властивості об'єктів,
називають категоріями.
Судження – відображення зв'язків між предметами і явищами
об'єктивної дійсності чи між їх ознаками і властивостями, виражене в
словесній формі.Кожне судження висловлюється в реченні. Однак не кожне
речення є судженням. Істинність суджень не завжди буває очевидною й
переконливою. Щоб її перевірити, вдаються до спостережень, вимірювань,
обчислень чи намагаються її підтвердити за допомогою інших суджень
шляхом міркувань. У міркуваннях яскраво виявляється опосередкований

характер мислення. У міркуванні з одних суджень намагаються вивести інші,
тобто роблять умовиводи.
Умовивід – форма мислення, в якій з одного або кількох пов'язаних
суджень виводиться нове судження, яке дає нові знання про предмети чи
явища. За допомогою умовиводів людина, не вдаючись до безпосереднього
вивчення нових фактів, глибше пізнає предмети, усвідомлює їх нові зв'язки і
відношення.
Індукція – міркування, в процесі якого людина переходить від
конкретних, часткових фактів до загальних тверджень.
Дедукція – умовивід, в якому здійснюється перехід від загальних до
часткових суджень.
Дослідження понять, суджень і умовиводів дає змогу дізнатися про
загальні закономірності мисленнєвої діяльності, їх знання є необхідним, але
не достатнім для повного і різностороннього пояснення того, як думає
людина.
Мисленнєві операції
Мислення людини завжди спричинене пізнавальними потребами.
Процес пізнання передбачає багато мисленнєвих операцій, серед яких
провідне місце посідають аналіз, синтез, порівняння, абстрагування й
узагальнення.
Аналіз–розчленування об'єктів у свідомості, виділення окремих їх
частин, елементів, ознак і властивостей.У процесі аналізу предмета окремі
його властивості, які є важливими, істотними чи просто цікавими,
виявляються особливо інтенсивними подразниками і виділяються серед
інших. Вони викликають в корі головного мозку сильне збудження, яке,
концентруючись, за законом індукції нервових процесів гальмує інші ділянки
кори, що перешкоджає реагуванню на слабкі подразники.
Синтез–мисленнєва операція, в процесі якої об'єднуються в єдине ціле
виділені в аналізі певні частини, аспекти, ознаки і властивості об'єктів.
При цьому синтезуються ті елементи, ознаки і властивості, які об'єднані в
реальних об'єктах і розкривають їх істотні зв'язки і відношення.
Фізіологічною основою синтезу є замикання тимчасових нервових зв'язків у
корі головного мозку.
Аналіз і синтез взаємопов'язані. Мислення завжди розпочинається з
асоціацій, синтезу, потім відбувається виділення окремих властивостей
предмета думки. Далі його ідеальний образ набуває нового, вищого синтезу.
Особливо чітко таке поєднання аналізу і синтезу спостерігається в
порівнянні.
Порівняння–мисленнєва операція, яка дає змогу встановити схожі і
відмінні ознаки об'єктів, що аналізуються.У процесі мислення порівняння
супроводжується аналізом і синтезом. Зіставляючи їх результати, воно
сприяє виявленню внутрішніх зв'язків і відношень об'єкта мислення. При
порівнянні часто доводиться використовувати операцію абстрагування.

Абстрагування–відокремлення у свідомості одних ознак від інших, а
також від об'єктів, яким вони властиві. Завдяки абстрагуванню відбувається
творення понять. Абстрагування дає людині змогу повніше і глибше
пізнавати явища дійсності. Воно є основою для узагальнень.
Узагальнення– мисленнєва операція об'єднання предметів і явищ за їх
спільними й істотними ознаками.Найпростіші узагальнення виникають
завдяки об'єднанню або групуванню об'єктів на підставі окремої, часто
випадкової ознаки. Такі узагальнення є помилковими. Наукову цінність
становлять узагальнення на основі істотних і разом із тим спільних
властивостей, виділених в аналізі, синтезі чи абстрагуванні. Оформлюючись
за допомогою слова, вони стають понятійними. Від обсягу і глибини
узагальнень залежить повнота передбачень, які може зробити людина.
Мисленнєві операції є знаряддям пізнання суті предметів і явищ, без них
неможливе вирішення будь-яких проблем – від найпростіших до
найскладніших.
Етапи мислення у розв'язуванні задач:
1. Усвідомлення змісту задачі. Вже при першому читанні задачу
поділяють на умову і вимогу, тобто встановлюють, що відомо і задано, а що
треба визначити чи встановити. Аналізуючи умову, виявляють відомі
величини і зв'язки та залежності між ними, а також їх зв'язки з невідомим.
Від чіткості й повноти аналізу умови залежить швидкість і правильність
операції синтезу, яка дає змогу висловити здогад про шлях розв'язання
задачі.
2. Формулювання гіпотези. Фактично – це вибір стратегії розв'язання,
тобто домінуючої тенденції в інтелектуальній поведінці суб'єкта, який
розв'язує задачу. Вона визначає послідовність виконання дій і залежить від
якості аналізу умови і досвіду розв'язання інших задач. Чим більший досвід
розв'язання схожих задач, тим легше вдається встановити подібність між
ними і на основі узагальнення перенести спосіб розв'язання відомих задач на
розв'язання нової. Залежно від того, які величини і зв'язки в умові задачі
обирають за основні орієнтири, може бути висунуто одну або кілька
альтернативних гіпотез. Правдоподібність гіпотези тим більша, чим більшу
кількість величин і зв'язків, відображених в умові задачі, враховано при її
формулюванні.
3. Перевірка гіпотези. Вона може проводитися різними способами.
Найпоширенішим із них є практичне застосування гіпотези до розв'язання
задачі. У процесі міркування в умову задачі вводяться все нові й нові дані,
здобуті в ході аналізу і синтезу. Результати попередніх мисленнєвих операцій
стають основою для наступних кроків мислення. Процес розв'язання задачі –
це послідовні численні переформулювання умови аж до одержання кінцевого
результату.
Види мислення:

Залежно від характеру і змісту задачі, яку розв'язує людина, конкретні
процеси мислення мають багато відмітних властивостей. Тому в психології
існує кілька принципово різних підходів до класифікації цього процесу: 1) за
формою відображення дійсності; 2) за рівнем узагальнення; 3) за характером
проблем, що вирішуються; 4) за ступенем новизни продукту розумової
діяльності; 5) за розгорнутістю в часі; 6) за характером впливу на емоційну
сферу особистості.
За формою відображення дійсності мислення поділяють на наочнодійове, наочно-образне й абстрактне, які є послідовними ступенями розвитку
мислення людини в філогенезі й онтогенезі.
Наочно-дійове мислення - грунтується на безпосередньому сприйманні
предметів у процесі дій із ними. Воно є найтиповішим для дітей раннього (до
трьох років) віку. Його розвиток тісно пов'язаний з оволодінням предметною
діяльністю. Тут «поле зору» мислення збігається з полем дії. Дитина аналізує
і синтезує об'єкти, що пізнає, об'єднуючи їх, порівнюючи між собою. Будьяке розумове завдання розв'язується безпосередньо в процесі діяльності.
Наочно-дійове мислення є одним із перших кроків дитини до
опосередкованого пізнання свого оточення. У примітивній формі наочнодійове мислення властиве тваринам.
Наочно-образне мислення – це мислення образами, уявленнями,
перетворення ситуації в образній формі. Воно виникає тоді, коли у дитини є
достатній досвід практичних дій і, замість реальних, вона вдається до
розумових спроб змінити ситуацію, уявляючи необхідні дії й одержані
результати. Зв'язок із практичними діями хоч і послаблюється, але цілком не
зникає. Дитина починає застосовувати замінники предметів, що сприяє появі
й розвитку їх знакової функції.
Абстрактне мислення – реалізується як мислення за допомогою понять,
які розкривають суть предметів і виражаються в словах і знаках. Абстрактне
мислення відбувається у формі міркування за допомогою основних
мисленнєвих операцій. Як основний засіб теоретичного освоєння дійсності
воно інтенсивно розвивається в процесі навчання.
Хоч абстрактне мислення є онтогенетично найпізнішим і
найскладнішим, воно співіснує з наочно-дійовим і наочно-образним. Ці три
види мислення тісно пов'язані між собою. Так, при розв'язуванні будь-якої
складної задачі словесні міркування спираються на яскраві образи і
супроводжуються практичними діями.
За рівнем узагальнення мислення поділяють на емпіричне і теоретичне.
Емпіричне мислення. Для нього характерне виділення і порівняння не тільки
протилежних, різних, а й схожих, однакових, формально загальних ознак, які
ототожнюють із суттєвими. У цьому процесі формується емпіричне знання,
що не відображає реальної суті предметів.
Теоретичне мислення (абстрагування) –
спрямоване на аналіз
цілісної системи з метою виявлення внутрішніх закономірностей її

становлення. Тому теоретичне мислення розкриває внутрішню, глибинну
суть предметів і явищ. Це пізнання законів і правил.
За характером проблем, що вирішуються, мислення буває практичним і
теоретичним.
Суть практичного мислення є підготовка до фізичного перетворення
дійсності. Охоплює постановку мети, складання планів, схем, проектів. Як
правило, все це відбувається за умови дефіциту часу й емоційних
перевантажень, а прийняття рішення майже збігається з його втіленням у
практику.
Теоретичне мислення передбачає відкриття законів, створення правил,
виявлення властивостей і сутності різних явищ. Воно дає людині змогу
абстрагуватися від несуттєвих особливостей, подумки аналізувати власні дії,
зіставляти з умовами поставленої задачі, шукати можливі (оптимальні) дії
для її розв'язання.Теоретичне мислення є основою для виховання творчої
особистості.
За ступенем новизни продукту розумової діяльності мислення поділяють
на продуктивне (творче) і репродуктивне.
Продуктом творчого мисленняє принципово новий або вдосконалений
образ певного аспекту дійсності. Воно має своєрідний перебіг, відзначається
особливою складністю і потребує великої інтелектуальної активності
суб'єкта.
Репродуктивне мислення виявляється у вирішенні проблем за наявним
зразком, віднесення коленої нової проблеми до вже відомого типу.
Поділ мислення на продуктивне і репродуктивне є дуже умовним, бо у
творчому мисленні є елементи репродуктивного, а в репродуктивному –
прояви самостійності.
За розгорнутістю в часі мислення буває дискурсивним та інтуїтивним.
Дискурсивне мислення завжди розгорнуте у часі, виявляється в
логічних строго послідовних міркуваннях, має чітко виражену послідовність
етапів і високий рівень усвідомлення, що базується на обґрунтованості
попередніх суджень.
Інтуїтивне мислення відбувається дуже швидко, є згорнутим і мало
усвідомленим, без чіткого вираження етапів. Воно схоже на раптовий акт
пізнання, що здійснюється без достатніх логічних підстав. Таким є миттєво
знайдений спосіб розв'язування задачі, над якою тривалий час марно
міркували.
За характером впливу на емоційну сферу особистості виділяють
патогенне і саногенне мислення.
Зміст патогенного мислення становлять роздуми, уявлення, пов'язані з
образою, соромом, невдачею, страхом чи іншими негативними
переживаннями. Ці переживання можуть підсилювати психологічне
напруження і спричинювати психічні розлади. При цьому немає ніякого
контролю за перебігом образів і думок.

Саногенне мислення свідомо спрямовується на подолання негативних
емоційних розладів і психічне оздоровлення людини. При цьому суб'єкт ніби
відокремлює себе від власних переживань і, спостерігаючи за ними, виробляє
форму пристосування до них. Це один з ефективних способів вирішення
проблем, що травмують психіку, який ґрунтується на свідомому аналізі
власних емоцій.
Індивідуальні особливості мислення виявляються в глибині думок, їх
самостійності, критичності, послідовності, гнучкості та швидкості. Іноді ці
особливості називають якостями розуму.
Глибина мислення виявляється в здатності людини проникати в суть
явищ, що пізнаються, виділяти їх суттєві характеристики, розкривати
причини, виявляти їх зв'язки з іншими явищами, передбачати їх подальший
розвиток. Протилежною рисою є поверховість мислення, яка полягає в
тому, що людина виділяє поверхові, несуттєві ознаки явищ, за якими не
можна зробити достовірних висновків.
Самостійність мислення характеризується здатністю людини ставити
нові проблеми, знаходити нечувані, нерідко оригінальні, підходи до їх
вирішення, виявляти ініціативу в творчому пошуку.
Критичність мислення полягає в умінні індивіда суворо оцінювати свої
думки і сторонні впливи, виявляти в них сильні та слабкі аспекти, не
приймати за істину кожну догадку, а піддавати її сумніву і перевіряти.
Некритичність мислення, характеризується тим, що людина легко
сприймає чужі думки без належної їх перевірки і оцінювання.
Послідовність мислення передбачає вміння людини дотримуватися
логічних правил і не суперечити собі в міркуваннях, доводити і
обґрунтовувати
свої
оцінки
і
висновки.
Непослідовність
мисленняпроявляється в хаотичності міркувань людини, що не дає їй змоги
успішно виконувати поставлені завдання.
Гнучкість мислення характеризується здатністю людини легко
переходити від одного способу вирішення проблеми до іншого, якщо перший
спосіб виявився невідповідним, бути вільною від шаблону, швидко реагувати
на зміну обставин. Протилежною рисою є інертність мислення, що
проявляється в повільності мислення, схильності до стандартних дій.
Швидкість мислення визначається часом, протягом якого людина
справляється з виконанням певних завдань.
Розглянуті особливості є найважливішими. Однак їх перелік не вичерпує
всієї різноманітності мисленнєвої діяльності різних індивідів. До того ж
людина не отримує їх під природи. Вони формуються в процесі розвитку
особистості і залежать від типологічних особливостей нервової системи, які
проявляються всилі, рухливості, врівноваженості процесів збудження і
гальмування в корі головного мозку.
Зв'язок мислення та мовлення. Дослідження різних форм афазії (в
чистому вигляді вони трапляються рідко) засвідчують, що мисленнєва і
мовленнєва діяльності людини перебувають у складних і водночас

нежорстких зв’язках. Важливою підмогою в розкритті механізму мислення є
внутрішнє мовлення. Дослідження М. І. Жинкіна і А. Н. Соколова показали,
що внутрішнє мовлення буває двох типів: 1) беззвучне вимовляння (органи
мовлення рухаються, однак звук відсутній) і 2) зредуковане, максимально
скорочене фрагментарне мовлення (мовлення майже без слів). Якщо перший
тип легко перекладається на зовнішнє мовлення, то другий тип такій
трансформації не піддається. Озвучене внутрішнє мовлення другого типу
залишилось би незрозумілим для співбесідників. Роль внутрішнього
мовлення полягає в тому, що воно матеріально закріплює думку. Слухач
використовує
внутрішнє
мовлення
для
узагальнення
й
запам’ятовування
зовнішнього,
звучного
мовлення
(людина
запам’ятовує не всі слова, а зміст мовленого). Внутрішнє мовлення, таким
чином, є проміжною ланкою між мисленням і зовнішнім (звучним)
мовленням. Однак, внутрішнє мовлення — не єдиний засіб, за допомогою
якого відбувається формування й вираження думки. Деякі розумові процеси
відбуваються без внутрішнього мовлення з використанням, наприклад, лише
зорових чи моторних образів. Досить часто доводиться стикатися з
випадками, про які можна сказати: «На язиці вертиться, а сказати не можу».
Завдання та контрольні запитання:
1. Дайте визначення поняттям «загальні одиночні поняття» та «конкретні
поняття», наведіть приклади.
2. Що називають емпіричними та теоретичними узагальненнями?
3. Що називають класифікацією понять? Що лежить в основі класифікацій?
4. Назвіть історичні приклади спонтанного розвязання задач. З якими
фізіологічними процесами це повязано?
5. Що називають проблемною ситуацією? Назвіть послідовність мисленних
механізмів розвязння задачі.
6. Доведіть зв’язок мови і мисленя.
Тема 5
РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ ТА МОВИ
Інтелектуальний розвиток дитини здійснюється в ході його предметної
діяльності і спілкування, в ході освоєння суспільного досвіду та має наступні
етапи: 1) наочно-дійове мислення;2) наочно-образне і 3) словесно-логічне
мислення.
У своєму становленні мислення проходить дві стадії: 1) допонятійну і
2) понятійну. Допонятійне мислення – це початкова стадія розвитку
мислення у дитини, коли її мислення має іншу, ніж у дорослих, організацію;
судження дітей про конкретний предмет є поодинокими. При поясненні
будь-чого все зводиться ними до знайомого й зрозумілого. Більшість суджень

– судження за подібністю, або судження за аналогією, оскільки в цей період у
мисленні головну роль відіграє пам'ять. Найранніша форма мислення –
докази-приклад. Враховуючи цю особливість мислення дитини, переконуючи
її, або пояснюючи малюку, необхідно підкріплювати свою промову
наочними прикладами. Центральною особливістю допонятійного мислення є
егоцентризм. Внаслідок егоцентризму дитина до 5 років не може подивитися
на себе з боку, не може правильно зрозуміти ситуації, що вимагають деякого
відмови від власної точки зору і прийняття чужої позиції. Егоцентризм
обумовлює такі особливості дитячої логіки, як: 1) нечутливість до
суперечностей, 2) синкретизм (тенденція пов'язувати все з усім), 3)
трансдукцію (перехід від часткового до часткового, минаючи загальне), 4)
відсутність уявлення про збереження кількості.
Наступним етапом у формуванні мислення є понятійне (абстрактне)
мислення, яке формується поступово, через ряд проміжних етапів. Так,
Л.С. Виготський виділяв п'ять етапів у переході до формування понять.
Перший (у дітей 2-3 років) проявляється в тому, що при проханні покласти
разом схожі предмети, дитина відбирає предмети ті, що покладені поруч і
вважає їх відповідними. Це синкретизм дитячого мислення. На другому етапі
діти використовують елементи об'єктивної подібності двох предметів, але
вже третій предмет може бути схожий тільки на один з першої пари, і тоді
виникає ланцюжок попарної подібності. Третій етап проявляється в 6-8
років, коли діти можуть об'єднати групу предметів за подібністю, але не
можуть усвідомити і назвати ознаки, що характеризують цю групу. І,
нарешті, у підлітків 9-12 років з'являється понятійне мислення(четвертий
етап), проте, ще недосконале, оскільки первинні поняття сформовані на базі
життєвого досвіду і не підкріплені науковими даними. Досконалі поняття
формуються на п'ятому етапі, в юнацькому віці (14-18 років), коли
використання теоретичних положень дозволяє вийти за межі власного
досвіду.
Розвиток мови і мислення в ранньому дитинстві
Раннє дитинство – сенситивний період для засвоєння мови.
Автономна мова дитини досить швидко (зазвичай протягом півроку)
трансформується і зникає. Незвичайні за звучанням і значенням слова
замінюються словами «дорослої» промови (це відбувається тільки у
сприятливих умовах–- в першу чергу при повноцінному спілкуванні дитини з
дорослими). До трьох років засвоюються всі основні звуки мови.
Найважливіша зміна в мові дитини – те, що слово набуває для неї
предметного значення. Дитина позначає одним словом предмети, різні за
своїми зовнішніми властивостями, але подібні за суттєвою ознакою, чи
способом дії. Тому з появою предметних значень слів пов'язані перші
узагальнення.
У ранньому віці збільшується пасивний словниковий запас. До двох
років дитина розуміє майже всі слова, які вимовляє дорослий, називаючи

оточуючі її предмети. До цього часу малюк починає розуміти і пояснення
дорослого (інструкції) щодо спільних дій. Оскільки дитина активно пізнає
світ речей, маніпуляції з предметами для неї – значуща діяльність, а освоїти
нові дії з предметами вона може тільки спільно з дорослим. Інструктивна
мова, організуюча дії дитини, розуміється нею достатньо рано. У 2 - 3 роки
виникає розуміння й мови-розповіді.
Інтенсивно розвивається і активна мова: зростає активний словник
(причому кількість вимовлених слів завжди менша, ніж кількість, яка
розуміється), з'являються перші фрази, перші питання, звернені до дорослих.
До трьох років активний словник досягає 1500 слів, засвоюються основні
граматичні форми і основні синтаксичні конструкції рідної мови. У промові
дитини зустрічаються майже всі частини мови, різні типи речень.
Мовна активність дитини зазвичай різко зростає між 2 і 3 роками.
Розширюється коло її спілкування – вона вже може спілкуватися за
допомогою мови не тільки з близькими людьми, але і з іншими дорослими, з
дітьми. У таких випадках в основному проговорюється практична дія дитини,
та наочна ситуація, в якій і з приводу якої виникає спілкування. Часті діалоги
вплітаються в спільну з дорослими діяльність. Дитина відповідає на
запитання дорослого і сама ставить запитання про те, що вони роблять разом.
Коли ж вона вступає в розмову з однолітком, то мало вникає в зміст реплік
іншої дитини, тому такі діалоги бідні і діти не завжди відповідають один
одному.
Оволодіння ходьбою і мовою змінює весь спосіб життя дитини і всю її
пізнавальну діяльність. У повсякденному житті дитина зустрічається з
численними і різноманітними завданнями, які змушена вирішувати сама.
Мовленеве оформлення завдання і шляхів його рішення призводить до
швидкого накопичення дитиною досвіду і вносить істотні зміни в її дії.
Опановуючи дію як практичний спосіб вирішення конкретних завдань,
дитина робить крок вперед по шляху розвитку мислення.
Розвиток наочно-дійового мислення у дитини починається з другого
року життя. Воно пов'язане з освоєнням ходьби, вдосконаленням рухів,
розширенням кругозору і оволодінням мовою. У дитини проявляється
внутрішній план дій, але протягом усього раннього дитинства важливою
основою і джерелом інтелектуального розвитку залишається предметна
діяльність. У цей час у спільній з дорослими діяльності дитина засвоює
способи дії з різноманітними предметами.
Вже в межах раннього дитинства у дитини виникають уявні дії, що
виконуються мисленнево, без зовнішніх проб. Так, познайомившись з
вживанням палиці для діставання окремого предмета, дитина здогадується
застосувати її й для того, що б витягнути м'ячик, що закотився під диван. В
основі такої здогадки лежить проба, виконана мисленнево. У процесі її
дитина діє не з окремими предметами, а з образами, уявленнями про
предмети і про способи їх вживання. Мислення дитини, в якому рішення
задачі відбувається в результаті внутрішніх дій з образами є наочно-

образним. У ранньому дитинстві дитина опановує вміння вирішувати
наочно-образним шляхом тільки обмежене коло найпростіших завдань.
Завдання більш складні нею або не вирішуються зовсім, або вирішуються в
наочно-дійовому плані.
Включення мови, слова, що позначає виконувану дію, якісно змінює
розумовий процес дитини, навіть яка не володіє розмовною мовою. Якщо в
розумовому процесі виділити орієнтовну дію як основну і виконавчу дію
(А. Н. Леонтьєв, П. Я. Гальперін), то включення мовлення чітко змінює саме
першу, основну ланку, оскільки дитина тепер знає, що вона повинна зробити,
для чого і як. Тому її пошуки цілеспрямовані і всі дії осмислені, хоча це не
виключає можливих помилок, так як маленька дитина ще не вміє відібрати і
застосувати необхідні дії в необхідній послідовності. І все ж на цьому,
ранньому, етапі розвитку інтелекту вже має місце справжнє дійове мислення.
Воно набуває проблемну спрямованість і розумний характер.
З оволодінням мовою починається інтенсивний розвиток словесного
мислення дитини. Задовго до того, як вона зуміє логічно міркувати і
будувати правильні умовиводи, 3-4 річна дитина виявляє здатність до
елементарних узагальнень - уявного об'єднання предметів або дій, які мають
спільні ознаки. Узагальнення предметів за їх функцією спочатку виникає в
дії, а потім закріплюється в слові. Першими носіями узагальнення стають
предмети-знаряддя. Засвоївши спосіб дії за допомогою того чи іншого
знаряддя (палиці, ложки, совочка, олівця), дитина намагається
використовувати це знаряддя в різноманітних ситуаціях, виділяє його
узагальнене значення для вирішення певного роду завдань. У той же час у
знарядді виділяються ті ознаки, які важливі для його вживання, інші
відступають на задній план.
У дітей раннього віку назва предмета іноді дуже міцно пов'язується з
його функцією. Тому, стикаючись з новим предметом, який дорослі
називають знайомим словом, дитина може намагатися вжити цей предмет
відповідним чином у будь-якому випадку.
Узагальнення, що складаються у дітей, мають форму образів і
використовуються в процесі наочно-образного вирішення завдань. У
ранньому дитинстві малюк не тільки помічає вже наявні зв'язки між
предметами, але починає самостійно встановлювати нові зв'язки і відносини,
враховуючи їх у своїх діях.
Розвиток мови і мислення в дошкільному віці
У дошкільному віці в основному завершується довгий і складний
процес оволодіння мовою. До сіми років мова стає засобом спілкування і
мислення дитини, а так само предметом свідомого вивчення, оскільки при
підготовці до школи починається навчання читанню і письму.
Розвивається звукова сторона мови. Молодші дошкільники починають
усвідомлювати особливості своєї вимови. Але у них ще зберігаються
попередні способи сприйняття звуків, завдяки чому вони розуміють
неправильно вимовлені слова. Пізніше дитина перестає впізнавати невірно

сказані слова, вона і чує, і говорить правильно. До кінця дошкільного віку
завершується процес фонематичного розвитку.
Інтенсивно зростає словниковий склад мови. Як і на попередньому
віковому етапі, тут існують індивідуальні відмінності: у одних дітей
словниковий запас виявляється більшим, в інших – меншим, що залежить від
умов їх життя, від того, як і скільки з ними спілкуються близькі і дорослі.
Такі середні дані за В. Штерном: в 1,5 роки дитина активно використовує
приблизно 100 слів, в 3 роки – 1000-1100, у 6 років – 2500-3000 слів.
Розвивається граматична грамотність мови. Діти засвоюють тонкі
закономірності морфологічного порядку (будова слова) і синтаксичного
(побудова фрази). Дитина 3-5 років не просто активно опановує мову – вона
творчо освоює мовну дійсність, вірно розуміє значення «дорослих» слів, хоча
й застосовує їх іноді своєрідно, відчуває зв'язок між зміною слова, окремих
його частин і зміною його сенсу. Слова, що створюються самою дитиною за
законами граматики рідної мови, завжди впізнавані, іноді дуже вдалі і
неодмінно – оригінальні.
Те, що дитина засвоює граматичні форми мови та набуває великий
активний словник, дозволяє їй в кінці дошкільного віку перейти до
контекстної мови (коли її зміст розкривається в самому контексті і тому
стає зрозумілим слухачам незалежно від знання або незнання обговорюваної
ситуації). Дитина може переказати прочитану розповідь чи казку, описати
картину, зрозуміло для навколишніх передати свої враження про побачене. Її
ситуативна мова ще зберігається, але в основному в розмовах на побутові
теми і розповідях про події, що мають для дитини яскраве емоційне
забарвлення.
Взагалі, в дошкільному віці дитина опановує всі форми усного
мовлення, властиві дорослим. У неї з'являються розгорнуті повідомлення –
монологи, оповідання. У спілкуванні з однолітками розвивається діалогова
мова, що включає вказівки, оцінку і т.п. Егоцентрична мова допомагає
дитині планувати і регулювати її дії. У вимовних для себе монологах вона
створює план подальших дій, міркує про способи виконання завдання.
Повноцінне спілкування з іншими дітьми досягається саме в цей час, воно
стає важливим чинником розвитку мови. Продовжує розвиватися і
спілкування з дорослими, яких діти сприймають як ерудитів, здатних
пояснити все, що завгодно, і розповісти про все на світі.
У дошкільному періоді дитині доводиться вирішувати все більш
складні і різноманітні завдання, що вимагають виділення і використання
зв'язків і відносин між предметами, явищами, діями. У грі, малюванні,
конструюванні, при виконанні навчальних і трудових завдань вона не просто
використовує заучені дії, але постійно видозмінює їх, одержуючи нові
результати. Розвивається мислення, яке дає дітям можливість заздалегідь
передбачати результати своїх дій, планувати їх. У міру розвитку
допитливості, пізнавальних інтересів мислення все ширше використовується
дітьми для освоєння навколишнього світу, що виходить за межі завдань,

висунутих їх власною практичною діяльністю. Дитина починає ставити перед
собою пізнавальні завдання, шукає пояснення поміченим явищам.
Дошкільнята вдаються до свого роду експериментів, які їх цікавлять,
спостерігають явища, міркують про них і роблять висновки.
Діти набувають можливості розмірковувати і про такі явища, які не
пов'язані з їх особистим досвідом, але про які вони знають із розповідей
дорослих, прочитаних ними книжок.
Шляхом міркувань старший дошкільник може уточнювати уявлення
про причини явищ і приходити до більш правильного їх розуміння.
Дитина засвоює все нові і нові знання, що розширює коло завдань, доступних
її мисленню. Основу розвитка мислення складають формування і
вдосконалення мисленевих дій. Оволодіння розумовими діями в
дошкільному віці відбувається за загальними законами засвоєння та
інтеріоризації зовнішніх орієнтованих дій. Розумові дії дитини приймають
форму дій з образами, або форму дії зі знаками – зі словами, числами та ін. в
залежності від роду зовнішніх дій та їх інтеріоризації.
Образне мислення, яке формується у дошкільників, є досить
ефективним при вирішенні завдань, де істотними є властивості, які можна
собі уявити (перетворення снігу на лід). Але часто властивості предметів,
істотні для вирішення завдання, виявляються прихованими, їх не можна
уявить, але можна позначить словами або іншими знаками. У цьому випадку
завдання може бути вирішене за допомогою логічного мислення, яке дає
можливість вирішувати більш широке коло завдань, засвоювати наукові
знання.
Основна лінія розвитку мисленняу даному періоді – перехід від наочнодійового до наочно-образного і в кінці періоду – до словесного мислення.
Основним видом мислення в цьому віці, тим не менш, є наочно-образне.
Розвиток мови і мислення в шкільному віці
Молодший шкільний вік називають вершиною дитинства. У сучасній
періодизації психічного розвитку охоплює період від 6-7 до 9-11 років.
У цьому віці відбувається зміна способу і стилю життя: нові вимоги, нова
соціальна роль учня, принципово новий вид діяльності – навчальна
діяльність. Словниковий запас дитини збільшується до 7 тис.слів, вона
проявляє власну активну позицію до мови. Потреба у спілкуванні молодших
школярів визначає розвиток мови в цей період.
Найсуттєвішою зміною в мовленнєвому розвитку дитини-школяра є
знайомство її зі словом, з промовою як об'єктом пізнання. З раннього
дитинства мова була засобом спілкування дитини з оточуючими. У школі
діти вивчають мову як предмет. Першокласнику спочатку важко розмежити
слово і предмет, який їм позначений. Розвиток мовлення у молодшого
школяра виражається в тому, що в нього виробляється навик читання,
з'являються правильні інтонації, діти звертають увагу на знаки, які стоять у
кінці речення.

В основі оволодіння читанням лежить механізм інтеріоризації,
здійснюваний через кілька форм мовної поведінки: спочатку це розгорнутий
шепіт (чітке і повне обговорювання зі зменшенням гучності), на наступному
етапі – редукований шепіт (обговорювання окремих складів при гальмуванні
інших, коли активність артикуляційних органів знижена), наступним кроком
є беззвучне ворушіння губ (обговорювання за інерцією, без участі голосу),
потім – невокалізоване подригування губ на початку читання, читання очима.
Труднощі в оволодінні читанням можуть виникати через
недорозвинення фонематичного слуху, а також при вже сформованій навичці
побуквеного читання. Що стосується фонематичного слуху, то його можна
розвинути за допомогою спеціальних вправ. На початку навчання діти
відчувають труднощі в розумінні прочитаного, тому що їхню увагу зайнято
«технікою» читання. Досить повне розуміння прочитаного приходить до
кінця молодшого шкільного віку. Розумінню читання в значній мірі сприяє
читання дорослими вголос.
Величезну роль у розвитку мовлення школяра відіграє оволодіння
письмом. При цьому розвивається фонематичний слух та граматичний лад
мови – дитина вчиться працювати зі словом-поняттям, не пов'язуючи його з
предметом. Письмова мова молодших школярів бідніша за усну, але вже до
третього класу це положення може бути виправлено.
Написання літерного і числового знака вимагає освоєння
координованих, дуже точних і тонких рухів пальців. Така навичка
виробляється особливо швидко у тих дітей, рука яких підготовлена до письма
спеціальними заняттями в дитячому саду. Але, якщо рухові навички
утворюються досить швидко, то оволодіння умінням писати представляє для
дітей велику складність. Першокласник до кінця року вміє під диктовку
написати кілька слів, скласти і записати кілька простих речень. Закінчуючи
початкову школу, більшість учнів уміє самостійно і правильно побудувати
речення, надати йому питальну чи стверджувальну форми. Подію, викладену
в минулому часі, дитина може передати в теперішньому. Діти можуть
змінювати особу, від імені якої ведеться розповідь, скласти розповідь на
задану тему, яку написано за планом або за даною назвою, можуть успішно
використовувати основні граматичні конструкції. Навчаючись аналізу складу
слова, підбираючи спільнокороневі, споріднені слова, змінюючи зміст слова
шляхом підстановки різних префіксів або суфіксів, діти освоюють лексику
рідної мови, підбирають потрібні слова для вираження своїх думок і точного
визначення якостей предметів.
У різних видах і формах роботи з мовним матеріалом розвивається
логічне мислення і зв'язна мова школяра. Показником розвитку мовлення є
кількість слів у реченнях і кількість речень в оповіданні дитини.
Спостерігається значне варіювання у мовленевому розвитку молодших
школярів, так, розповідь третьокласника може складатися як з тридцяти, так і
зі ста п'ятдесяти слів. У цілому,в початковій школі розвиток мови йде за
п'ятьма напрямками:1) звуко-ритмічним; 2) інтонаційним; 3) оволодіння

граматичним ладом; 4) оволодіння лексикою 5) усвідомлення своєї мовної
діяльності. При цьому активно розвивається комунікативна функція мови.
Домінуючою функцією в молодшому шкільному віці стає мислення.
Завдяки цьому, з одного боку, інтенсивно розвиваються, перебудовуються
самі розумові процеси, з іншого – від розвитку інтелекту залежить дозрівання
інших психічних функцій. Завершується перехід від наочно-образного до
словесно-логічного мислення. Однак, це ще не формально-логічні операції,
міркувати в гіпотетичному плані молодший школяр ще не може. Взагалі,
мислення молодших школярів за типом – наочно-образне, за логікою –
індуктивне.
Розумові операції молодших школярів відрізняються рядом
особливостей. Так, операція порівняння у першокласників підміняється
рядоположенним, тобто, послідовним перерахуванням ознак порівнюваних
предметів. Вона здійснюється спочатку за рисами відмінності, потім – за
рисами подібності предметів і явищ. Узагальнення проходить за типом
генералізації – на основі несуттєвих ознак предметів. Абстрагування
здійснюється на основі зовнішніх, яскравих ознак. Діти легше абстрагують
властивості предметів, ніж їхні зв'язки і відносини. Ці особливості слід
враховувати дорослим при організації та оцінці результатів розумової
діяльності молодших школярів. У процесі шкільного навчання мислення
перетворюється у теоретичне, дискурсивне, в основі якого лежить
оперування поняттями. Формування цих понять у молодшому шкільному віці
тільки починається і отримує своє поширення в більш старшому віці.
Наприкінці молодшого шкільного віку (і пізніше) проявляються
індивідуальні відмінності серед дітей. Психологами виділяються групи
«теоретиків», або «мислителів», які легко вирішують навчальні завдання в
словесному плані, «практиків», яким потрібна опора на наочність та
практичні дії, і «художників», з яскравим образним мисленням. У більшості
дітей спостерігається відносна рівновага між різними видами мислення.
У процесі навчання в молодших школярів формуються наукові
поняття, які впливають на становлення словено-логічного мислення. Для
того щоб їх засвоїти, діти повинні мати розвинені життєві поняття –
уявлення, придбані в дошкільному віці і які продовжують спонтанно
з'являтися поза стінами школи на основі власного досвіду кожної дитини.
Життєві поняття – це нижній понятійний рівень, наукові – верхній, вищий,
відрізняється усвідомленістю і довільністю. Наукове поняття в процесі
засвоєння проходить шлях від узагальнення до конкретних об'єктів.
Оволодіння в процесі навчання системою наукових понять дає
можливість говорити про розвиток у молодших школярів основ понятійного,
або теоретичного, мислення. Теоретичне мислення дозволяє учневі
розв'язувати задачі, орієнтуючись не на зовнішні, наочні ознаки і зв'язки
об'єктів, а на внутрішні, істотні властивості і відносини. Розвиток
теоретичного мислення залежить від того, як і чому навчають дитину, тобто

від типу навчання. Розвиток інших психічних функцій залежить від розвитку
мислення.
Школярам в середньому і старшому шкільному віці стають доступні
більш складні пізнавальні завдання. У процесі їх вирішення розумові
операції узагальнюються, формалізуються, завдяки чому розширюється
діапазон їх перенесення і застосування в різних нових ситуаціях.
Здійснюється перехід від понятійно-конкретного до абстрактнопонятійного мислення.
Інтелектуальний розвиток дитини характеризується закономірною
зміною стадій, в якій кожна попередня стадія готує наступні. З виникненням
нових форм мислення старі форми не тільки не зникають, а зберігаються і
розвиваються. Так, наочно-дійове мислення, характерне для дошкільнят,
набуває нового змісту, знаходячи, зокрема, своє вираження у вирішенні
конструктивно-технічних завдань, які ускладнюються. Словесно-образне
мислення також піднімається на вищий щабель, проявляючись у засвоєнні
школярами творів поезії, образотворчого мистецтва, музики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Завдання та контрольні запитання:
Які класифікації етапів розвитку мислення людини Вам відомі?
Назвіть етапи інтелектуального розвитку людини в онтогенезі.
Якими є особливості розвитку мови та мислення в ранньому дитинстві?
Охарактеризуйте розвиток мови та мислення дитини у дошкільному віці.
Яку роль відіграє оволодіння письмом у розвитку мовлення дитини?
Якиц вплив мають наукові поняття на становлення словено-логічного
мислення.
Назвіть відомі Вам методики розвивального навчання та охарактеризуйте
їх вплив на мислення дитини.
В чому полягає проблема штучного інтелекту.

Задачі
1. Визначiть роль iмпринтiнгу у формуваннi рухових навичок i таких
людських якостей, як мова, поведiнка, справедливiсть i чеснiсть.
2. Для роботи головного мозку характерним є явище iнтерференції. В
чому його сутнiсть? Вкажiть на значимiсть iнтерференції для практики
шкiльного навчання.
3. Обґрунтуйте залежнiсть швидкостi i ефективностi запам’ятовування
нової iнформації (повiдомлення) вiд кiлькостi iнформації, яку мiстить у собi
дане повiдомлення та вiд його довжини – кiлькостi слiв у реченнi.
4. Вкажiть на основнi особливостi характеру студентів сангвiнiчного,
холеричного i флегматичного типiв нервової системи.
5. Вкажiть на основнi особливостi характеру студентів меланхолiчного
типу нервової системи. Чи може студент слабкого типу нервової системи
(меланхолiк) досягти високих успiхiв у сучасному спортi?

6. Двом студентам було запропоновано згрупувати нижче запропонованi
(безладно розташованi) слова на три групи по три слова так, щоб у кожнiй
групi було щось спiльне. Групування слiв студентами було таким: 1 студент:
карась, орел, вiвця; 2 студент: карась, луска, плавати шерсть, луска, пiр’я
вiвця, шерсть, бiгати, плавати, лiтати орел, пiр’я, лiтати. На перевагу якої з
сигнальних систем вказує групування слiв першим i другим студентом?
7. Дайте оцiнку слухової пам’ятi студента, якщо з 10 голосно
виголошених слiв вiн повторив 8.
8. Для всiх дiтей дошкiльного вiку характерна слабкiсть нервових
процесiв збудження i гальмування. В зв’язку з цим може виникнути думка,
що всi дiти дошкiльного вiку – меланхолiки. Чи справедливе таке
твердження?
9. Чоловiк разом з собакою переходить вулицю i бачать автомобiль, який
швидко наближається до них. Людина i собака рятуються втечею. Iншим
разом в аналогiчнiй ситуації людина i собака не бачать небезпечного
автомобiля, але чують крик пiшохода: «Обережно – автомобiль!». Цих слiв
було достатньо, щоб людина, рятуючись, вiдбiгла в сторону, а собака, не
реагуючи на застереження пiшохода, загинув. Вкажіть на фiзiологiчні
механізми поведiнки людини i тварини в даних ситуацiях.
10. Щоб мобiлiзувати увагу дiтей молодших класiв, один вчитель на
початку уроку звертається до них словами: «Прошу вашої уваги», інший
вчитель робить оплески долонями. Які фiзiологiчнi механiзми лежать в
основі формування уваги у дiтей?
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