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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У ФОРМУВАННІ 

ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ УМІНЬ 

У статті розкривається важливість урахування психологічних чинників у формуванні лінгвокогнітивних умінь 

майбутніх учителів російської мови засобами інформаційних технологій. Особливу увагу приділено ролі таким 

психологічним механізмам, як увазі, пам'яті, сприйманню, що приймають активну участь у пізнавальній 

діяльності студента під час навчання. Автором розглянуто і висвітлено точки зору провідних учених на 

реалізацію можливостей ефективного використання психологічних чинників майбутніми вчителями з метою 

покращення учіння. Визначено місце інформаційних ресурсів під час сприймання, розуміння та усвідомлення нової 

інформації.   
Ключові слова: вища школа, пізнавальний процес, лінгвокогнітивні уміння,  увага, сприймання, пам'ять, мислення, 

інформатизація навчального процесу вищої школи. 

 

Биденко Л.В. Роль психологических механизмов в процессе формирования лингвокогнитивных умений. 

В статье раскрывается важность и необходимость учета преподавателем высшей школы психологических 

особенностей индивида в процессе формирования лингвокогнитивных умений. Особое внимание в статье 

отведено роли таким психологическим механизмам, как внимание, память, восприятие, которые принимают 

активную роль в процессе познания. Автором рассматриваются и освещаются различные точки зрения ведущих 

ученых на вопросы реализации возможностей эффективного использования психологических механизмов 

будущими учителями русского языка с целью улучшения качества образования. Выявлена роль информационных 

ресурсов в процессе восприятия, осмысления и запоминания новой информации. 
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мышление, информатизация учебного процесса в высшей школе. 

 

 

Постановка проблеми. Інформаційно-технологічне ХХІ століття потребує 

від вищої школи формування компетентного фахівця, здатного до творчого 

саморозвитку та підготовленого до професійної комунікації. Саме тому одним із 

напрямів підготовки майбутніх учителів російської мови є формування у процесі 

навчання системи лінгвокогнітивних умінь. Якість їх формування залежить від 

уміння викладача вищої школи свідомо залучати психологічні механізми (таких, 

як пам'ять, увага, мислення, сприймання тощо) у процес навчання та учіння. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема визначення ролі психологічних 

механізмів фахової підготовки майбутніх учителів російської мови відображена в 

наукових доробках українських та зарубіжних теоретиків та практиків 

педагогічної науки. Так, питанню трактування поняття «вміння» присвячено праці 

С. С. Антонченка, О. І. Вишневського, О. М. Левінова, Р. Г. Лемберга, 

В. М. Максимової, К. К. Платонова, П. Н. Шимбирєва та ін. Аспектному аналізу 

проблеми, а саме визначенню ролі психологічних механізмів у процесі 



формування умінь присвячено дослідження М. М. Амосова, Б. С. Братуся, 

П. Я. Гальперіна, М. Ф. Добриніна, Д. М. Узнадзе, Р. Л. Солсо та ін. 

Проте варто зауважити, що спеціальних досліджень, присвячених 

висвітленню ролі психологічних механізмів у процесі формування 

лінгвокогнітивних умінь, не здійснювалося. 

Мета статті – з’ясувати суттєві когнітивні властивості особистості, що 

зумовлюються психологічними механізмами: уваги, сприймання, пам’яті, під час 

формування лінгвокогнітивних умінь.  

Виклад основного матеріалу. Психологічні механізми постійно знаходяться 

в полі зору світової та вітчизняної науки і широко висвітлюються в роботах 

Г. О. Атанова, М. Ф. Добриніна, С. Л. Рубінштейна, Д. М. Узнадзе та ін.  

Підвищенню інтенсивності пізнавальних процесів, точності й повноті їх 

сприймання сприяє увага, тому що вона є зосередженням, концентрацією 

свідомості [10, с. 201]. Науковці Б. С. Братусь, О. Р. Лурія, О. Д. Хомська 

називають увагу основним фактором активізації процесів сприймання та пам'яті й 

уважають її необхідною передумовою виникнення й розвитку мислення.  

С. Л. Рубінштейн характеризує увагу як важливу складову пізнавальних 

процесів, у якому вона представлена як діяльність, що спрямована на об’єкт та 

зосередженість на ньому, поглибленість, спрямовану на об’єкт пізнавальної 

діяльності [11, с. 385]. Дещо інакше будує визначення уваги М. Ф. Добринін, який 

розуміє увагу як поглиблену усвідомлену діяльність мозку із об’єктами навчання, 

що характеризується зосередженістю та спрямованістю [6, c. 73]. П. Я. Гальперін 

визначає увагу як ідеальну, згорнуту й автоматизовану дію, що контролюється 

свідомістю суб’єкта навчання [5, с. 135]. 

У сучасних підручниках з когнітивної психології поняття уваги трактують як 

відображення складної діяльності людини, ставлення суб'єкта до об'єкта. Така 

діяльність характеризується вибірковою спрямованістю свідомості на певному 

об’єкті пізнання. Отже, можна зробити висновок, що, по-перше, увага як 

когнітивний процес являє собою зосереджену діяльність свідомості, тобто 

затримку активності свідомості суб’єкта на предметі навчання. По-друге, увага є 



передумовою виникнення й породження мислення, а саме – пізнавального 

процесу. Крім того, увага виражає ставлення суб’єкта до об’єкта і передбачає 

підвищення рівня сенсорної й інтелектуально-мовної активності індивіда. 

Увага сприяє підвищенню інтенсивності когнітивної діяльності суб’єкта 

навчання і тому вимагає тренування. Щоб ефективно керувати увагою 

особистості, доцільно враховувати такі її властивості, як стійкість, переключення, 

розподіл і обсяг. 

Стійкість уваги психологи розуміють як тривале збереження її 

концентрованості. Стійкість має дві основні властивості. Вона залежить: 1) від 

особливостей об'єкта зосередження й активності суб'єкта; 2) від усвідомлення ним 

значущості об’єкта. 

Особистість у процесі пізнавальної діяльності за допомогою вольових зусиль 

може примусити себе продуктивно сприймати інформацію. Збереження стійкості 

уваги також залежить від інших суб’єктивних і об’єктивних умов, наприклад, 

складності завдання, наявності психологічних перешкод, умотивованості 

індивіда, особливостей його нервової системи. Така властивість уваги, як 

переключення, потрібна, коли особистості необхідно перейти з одного виду 

пізнавальної діяльності до іншого. Основними показниками переключення уваги 

є: кількість часу, що витрачається на засвоєння інформації, інтенсивність 

розумової роботи та її продуктивність. Під час навчання переключення уваги 

може мати як позитивний, так і негативний вплив на індивіда: полегшує 

засвоєння інформації в результаті зміни різних видів навчальної діяльності, 

знижує ефективність навчання у разі впливу сторонніх подразників. 

Обсяг уваги визначається кількістю інформації, яка одночасно зберігається у 

свідомості індивіда. На думку Ю. Б. Гіппенрейтера, обсяг не є сталою властивістю 

уваги. Розширення обсягу уваги суб’єкта навчання дуже важливе, і цьому сприяє 

здатність індивіда аналізувати навчальний матеріал. 

Викладач має володіти інформацією про особливості уваги його студентів, 

для того щоб інтенсифікувати процес формування лінгвістичної компетентності. 

Використання комп’ютерних ресурсів дозволяє педагогу ефективно переключати 



увагу студентів, підсилювати її сконцентрованість та стійкість, тим самим суттєво 

оптимізувати навчальний процес. 

Сприймання науковці визначають як складний психічний процес, 

спрямований на обстеження об'єкта і на створення його копії у свідомості 

особистості (М. М. Амосов, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін.).  

У працях видатних учених М. М. Амосова, Є. О. Климова та в сучасних 

дослідженнях діяльності мозку в процесі пізнання, аналізується процес 

сприймання нової інформації особистістю. Зовнішня інформація надходить у 

мозок через п’ять основних сенсорних каналів та кодується нервовими 

імпульсами. У результаті складної психологічної діяльності ми сприймаємо не 

реальність, а неврологічну модель реальності, яка підлягає інтелектуальній 

«обробці»: відбувається перебудова зв’язків у моделях та змінення відношень цих 

моделей [7, с. 184]. Ця «обробка» полягає в таких операціях інтелекту з моделями, 

як створення нової моделі, її актуалізація і відокремлення від інших, порівняння 

різних моделей для виділення спільного і відмінного, трансформування окремих 

моделей, а також їх збереження.   

Крім того, на якісне сприймання об’єктів реальності, що проектуються у 

свідомості людини, як стверджував М. М. Амосов, впливають особистісні 

властивості інтелекту: зацікавленість, неоднорідність і нерівномірність моделей 

середовища, мова [1, с. 215]. Процес сприймання звужується завдяки дії 

природних індивідуальних фільтрів, які умовно можна поділити на невралгічні та 

соціальні.  

Отже, процес сприймання нової інформації відбувається завдяки органам 

чуття, які є носіями електричних сигналів, що трансформуються й 

перетворюються мозком у певний образ.  

Безумовно, найбільш активним каналом сприймання інформації є візуальний. 

Учені доводять, що візуалізація не обмежується тільки репродукуванням об'єкта і 

продуктивними функціями у створенні зорових моделей: «Кожен акт візуального 

сприймання являє собою не тільки активне вивчення об'єкта, його візуальну 



оцінку, відбір істотних рис і зіставлення їх зі слідами пам'яті, але й організацію в 

цілісний візуальний образ» [9, с. 8]. 

Суттєве значення мають слухові сигнали, трансформація яких призводить до 

розуміння мовлення. Б. В. Бєляєв пише: «…сприйняття усного мовлення разом з 

розумінням є єдиним, достатньо складним психічним процесом, у структурі якого 

важливо розрізняти інтуїтивно-безпосереднє сприйняття мовного оформлення, що 

ґрунтується на почутті мовлення й на наявних автоматизованих мовленнєвих 

навичках, і свідомо-дискурсивне розуміння змісту, тобто того, що є предметом 

(об'єктом) думки» [2, с. 177].  

Отже, можна стверджувати, що провідну роль у сприйманні і розумінні 

усного мовлення відіграє активність індивіда, який, використовуючи уяву, 

перетворює словесний матеріал у візуальні образи.  

Цей механізм потрібно ефективно використовувати в навчальному процесі 

вищої школи, зокрема через інформаційні технології: у вигляді лекцій-

візуалізацій, лекцій із застосуванням відеоматеріалів, слайдових презентацій, 

проектуванням схем, таблиць, створенням ілюстративного блоку до теоретичного 

матеріалу або матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання тощо.  

Основними властивостями сприймання, за твердженням О. М. Леонтьєва, є 

вибірковість, предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість 

[8, с. 269]. Вибірковість сприймання зумовлюється потребами і мотивами суб’єкта 

навчання – потрібними знаннями, здобуттям необхідних умінь застосувати ці 

знання на практиці. Предметність сприйняття виявляється у співвіднесенні 

відомостей про об'єкти із самими об'єктами як носіями певної інформації. 

Осмислення сприйнятого залежить від досвіду та знань особистості. Психологи 

говорять про адекватне осмислення, яке відбувається лише в тому випадку, коли 

предмет чи явище сприймаються цілісно і структурно.  

Під час навчання у вищій школі здатність індивіда сприймати цілісно і 

структурно зовнішню інформацію можна ефективно використовувати шляхом 

розширення арсеналу різноманітних методичних прийомів та методів, 

застосування інформаційно-інноваційних технологій. 



Інформація, що трансформується через органи чуття й роботу інтелекту, 

потребує як усвідомлення, розуміння, так і її збереження, що відбувається завдяки 

такому психологічному процесу, як пам'ять.  

Особливим видом психічної діяльності вважається пам'ять, яка включає 

систему теоретичних і практичних дій, підпорядкованих запам’ятовуванню, 

збереженню і відтворенню інформації [4, с. 215]. У наукових дослідженнях 

накопичена інформація про роль пам’яті у розвитку розумових та мовленнєвих 

здібностей. 

Психологи С. П. Бочарова, П. І. Зінченко, А. О. Смирнов та ін. розглядають 

пам'ять як механізм не тільки збереження інформації, але й активної переробки 

сприйнятого, що завершується набуттям та застосуванням знань, зокрема тих, що 

входять в основу когнітивних умінь.  

На думку С. Д. Максименка, А. О. Смирнова, А. В. Петровського, 

запам’ятовування відбувається не у результаті випадкового механічного 

відображення, а залежно від структури діяльності, її мети, мотивів та засобів. 

Аналізуючи процес запам’ятовування та відтворення інформації, 

С. Л. Рубінштейн виділяє моторну, образну пам'ять, пам'ять на думки, пам'ять на 

почуття. За характером діяльності вчений виокремлює мимовільне та довільне 

запам’ятовування; залежно від способу запам’ятовування – механічне та смислове 

[11, с. 237.]. 

Науковці не мають єдиної думки щодо видів пам’яті. Так, В. М. Дружинін, 

використовуючи певні критерії, поділяє пам’ять на такі види: за тривалістю 

запам’ятовування – короткотривалу, оперативну, довготривалу пам'ять; за 

характером мети запам’ятовування – мимовільну і довільну; за характером 

переважаючого аналізатора процесу запам’ятовування – рухову, зорову, слухову, 

емоційну; за характером усвідомлення і осмислення нового матеріалу – 

усвідомлену або механічну пам'ять.  

А. В. Петровський базує свою класифікацію на видах психічної активності 

людини. На думку дослідника, пам'ять поділяється на рухову, емоційну, образну 

та словесно-логічну. Науковець класифікує види пам’яті за іншими параметрами: 



на основі тривалості збереження матеріалу виділяє короткотривалу, оперативну, 

довготривалу, генетичну; на основі переважаючого аналізатора у процесах 

запам’ятовування – збереження і відтворення матеріалу – рухову, зорову, слухову, 

емоційну; за характером участі волі у процесах запам’ятовування – мимовільну та 

довільну. 

У процесі навчання викладач має змогу надавати інформацію через вплив на 

різні сенсорні канали студентів і впливати на розвиток різних видів пам’яті та 

збільшувати обсяг запам’ятовування навчального матеріалу. Доведено, що для 

запам’ятовування інформації необхідно виокремити відповідні смислові одиниці, 

встановити зв'язок між ними, застосовувати логічні прийоми, пов’язані з 

процесами мислення. Залежність запам’ятовування від логічної структури 

матеріалу доведено експериментально (Р. Аткінсон, О. О. Климов, А. О. Смирнов, 

Н. Ф. Тализіна та ін.). На думку А. О. Смирнова, важливим для логічного 

запам’ятовування є складання плану того матеріалу, який треба запам’ятати. 

Н. Ф. Тализіна вважає, що текстовий матеріал краще запам’ятовується тоді, коли 

здійснюються різноманітні когнітивні операції. Німецький учений Г. Еббінгауз 

зазначає, що запам’ятовування буде продуктивнішим у разі неодноразового 

повторення вже вивченого попереднього матеріалу, а також підкреслює: те, чим 

людина цікавиться, запам’ятовується краще. А. В. Петровський, розвиваючи 

думку Г. Еббінгауза, додає, що запам’ятовування є процесом пам’яті, у результаті 

якого відбувається закріплення нового шляхом поєднання з набутим раніше 

досвідом.  

Слід зазначити також, що ефективним навчальним методом 

запам’ятовування є метод стимулювальних ланок, який передбачає повторення 

інформації у різних видах та на різних етапах навчання. На ефективність 

запам’ятовування впливають: мотивація, змістова сторона семантичної 

довготривалої пам’яті; ступінь сформованості когнітивних систем; володіння 

прийомами запам’ятовування. Краще запам’ятовує суб’єкт, який діє активно, 

спираючись на власний досвід, використовуючи різноманітні способи та прийоми 

запам’ятовування, наприклад, поділ матеріалу на складові; встановлення зв’язку 



між частинами матеріалу: виділення «опорних пунктів»; власне відтворення 

інформації; класифікацію, систематизацію, порівняння. Здатність до 

запам’ятовування є необхідною умовою ефективності пізнавально-практичної 

діяльності студентів, зокрема, формування лінгвокогнітивних умінь. 

Усе викладене дозволяє зробити певні висновки. Для ефективного 

формування лінгвокогнітивних умінь студентів викладач-філолог має володіти 

інформацією про сутність когнітивних процесів у свідомості особистості, про 

індивідуальні психологічні особливості студентів. Ці знання дозволять 

оптимізувати використання методів і прийомів навчання, зробити застосування 

ІКТ виправданим і доцільним.  

Інформатизація освіти спрямована на формування вчителя нового покоління, 

професіонала, здатного вирішувати професійні завдання на вищому рівні з 

урахуванням світових вимог.  
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