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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  “Загальна  психологія.  Пізнавальні  процеси”
складена  відповідно  до  освітньо-професійної   програми  підготовки  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти    спеціальності      053 - психологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Подальше  вивчення  основних  загально-психологічних  положень  відносно

механізмів,  закономірностей  перебігу  та  властивостей  пізнавальних  процесів  та
формування у студентів професійних уявлень та необхідних навичок роботи з класичними
літературними джерелами з загальної психології.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
розглянути  основні  закономірності,  механізми  та  характеристики  пізнавальних

процесів,  особливості  функціонування  цілісної  системи  пізнавальної  діяльності  та  її
психофізіологічні основи, а також питання експериментального вивчення даного аспекту
психічної реальності.

1.3. Кількість кредитів – 7  

1.4. Загальна кількість годин – 210  
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр

2-й 2-й
Лекції

 32 год.  12 год.
Практичні, семінарські заняття

 32 год. 8 год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

146 год. 190 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких

результатів навчання:
- розуміти закономірності, механізми та характеристики пізнавальної діяльності;
- вміти підбирати методи аналізу пізнавальної діяльності;
- розуміти сучасні теоретичні проблеми вивчення пізнавальних процесів;
- практично використовувати методи аналізу пізнавальної діяльності;
- здійснювати функціонально-структурний аналіз пізнавальних процесів. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Вiдчуття та сприйняття
Тема 1. Основнi визначення
Підходи до вивчення   психiчного вiдображення. Поняття вiдчуття та сприйняття. Їх

спiввiдношення. Фiзiологiчнi  передумови   вiдчуття.   Поняття   проксимального   та
дистального стимулу. Периферичнi  та  центральнi  психофiзiологiчнi  процеси. Бiологiчна
зумовленiсть вiдчуття. Звязок вiдчуття з поведiнкою.

Тема 2. Вiдчуття: класифiкацiї, основнi види
Поняття  меж  органiзму.  Рецепртори.  Дратливiсть   як   попередник  вiдчуття.

Дистантнi та контактнi  екстероцептори.  Пропрiо-  та iнтероцепцiя. Сегментацiя тiла та
локомоцii.   Рiвень   розвитку нервової  системи,  прогнозуючi   здiбностi   органiзму   та
розвиток дистантрецепцii.  Зв'язок   сенсорних   та   моторних   процесiв. Кiнестетична
чутливiсть  як  основа сприйняття.  Вiдчуття  як  початок  та  результат  реакцiї.  Чутливiсть
природжена  та  набута.  Основи  психофiзики.  Принцип  специфiчних  енергiй   органiв
вiдчуття.   Праксеологiчнi  контраргументи.  Абсолютнi  та  диференцiйнi  пороги.   Закон
Вебера,  уточнення  Фехнера  та   послiдуючi   дослiдження.   Явища   адаптацiї,
сенсибiлiзацii.Субсенсорна  чутливiсть.  Психофiзиичнi  вимiрювання.  Характеристика
окремих видiв чутливостi. Органiчнi,  статичнi   та   кiнестетичнi   вiдчуття.   Шкiряна
чутливiсть.   Бiль.   Тепловi   та   тактильнi   вiдчуття.  Дотикова,  нюхова  та  смакова
чутливiсть.  Слух.  Просторова   локалiзацiя звукових джерел. Теорiї слуху. Розпiзнавання
складних  звукових сигналiв. Зоровi вiдчуття та  сприйняття.  Психофiзiологiя  зору. 

Тема 3. Властивостi сприйняття 
Дiяльнiсть  людини  та  сприйняття.  Роль  центральних   процесiв   у  цiлiсному

сприйняттi.   Цiлеспрямованiсть  та  селективнiсть  сприйняття.  Осмисленiсть   та
причиннiсть   сприйняття.   Звязок   з  живими  руховими  актами.  Константнiсть,
предметнiсть та образнiсть сприйняття. Системнiсть,   комплекснiсть  та процесуальнiсть.
Цiлiснiсть  -   синтетичнiсть,   симультаннiсть  -  сукцесивнiсть.      Багаторiвнева
органiзацiя  сприйняття.  Структурнiсть.   Типовi  iлюзiї.  Сприйняття  зорових  образiв.
Переробка   iнфорцii    на   рiвнi   сiтчатки.  Кольоровий   зiр.  Терiї  кольорового зору.
Трикоординатна  сферична  модель  кольорового  зору.     Сумiшення     кольорiв.
Розпiзнавання елементарних  перцептивних   ознак    та    нейроннi    механiзми.
Функцiональна  неоднорiднiсть  сiтчатки.  Рухи  людського  ока.  Окуломоторна  система.
Види рухiв ока  та  iх  характеристика.  Окуломоторна  та  зорова активнiсть.   Стабiльнiсть
видимого свiту. Iнформативнiсть окулограми. Методи реєстрацiї рухiв ока.

Тема 4. Основнi теоретичнi уявлення про сприйняття 
Периферичнi     концепцiї     та класична психофiзика.  Сенсуалiстичний

пiдхiд.  Iнтроспекцiя.  Рефлексологiя.  Бiхевiоризм.  Точка   зору  гештальттеорiї.  Стимули
вищого  порядку  у   розумiннi  Гiбсона.  Категоризацiя   за   Брунером.   Сприйняття   у
генетичному пiдходi.  Погляд культурно-iсторичноi теорiї.Теорiя дiяльностi  та  сучасний
стан   вывчення   сприйняття.   Процеси   iнтерiоризацiї   та  об'сктивацiї  образу.
Функцiональна   структура   перцептивної   дiї.  Уявлення  про багаторiвневу органiзацiю
сенсомоторних актiв.

Тема 5. Сприйняття  простору та часу. Сприйняття руху та часу
Протяжнiсть.  Система  спiввiднесених   протяжностей.   Формування  образу

простору та руховий  досвiд.  Головнi  перцептивнi  ознаки простору. Вiдстань. Напрямок.
Розмiр.  Форма.  Натiвiстський  та генетистський  пiдхiд.  Зоровi  механiзми   сприйняття
простору. Кутовi    розмiри.   Ознаки   просторової  глибини.    Орiєнтацiя    в  просторi.
Взасмодiя  фiгури  та  фону.  Значення  контуру  для   спийняття   форми.  Константнiсть
форми:  взасмодiя  центральних   та периферiйних процесiв. Фiлософськi  уявлення  про
простiр,  рух  i  час.  Бiологiчне значення  iх  сприйняття.   Протяжнiсть, послiдовнiсть  та
змiна  положення.     Перервнiсть     i     безперервнiсть.  Необхiднiсть  представлення  в
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па'мятi.   Об'cктний   рух   та   саморух.  Слiдкуючi  рухи  очей.  Концепцiї  Вундта  та
Вертхаймера про  сприйняття  руху. "Фi-феномен". "Бiологiчний годинник".  Iсторичний
час.  Величина моменту сучасного.

Розділ 2. Пам’ять та мислення  
Тема 6. Теорії пам’яті. 
Бiологiзаторскi   концепцiї.   Асоцiанiзм.   Дослiди  Ебiнгауза.  Лiнiя  осмисленого

запам’ятовування.   Соцiологiзаторскi   теорiї.  Генетичний  пiдхiд.Уявлення  про  вищi
психiчнi  функцiї  у  культурно-iсторичнiй  теорiї.  Дослiдження  пам'ятi  у  школi  К.Левiна.
Пам'ять як   дiяльнiсть.    Мимовiльне   та  довiльне запам'ятовування.  Обоснування та
спростування машинної аналогiї.                                 

Тема 7. Характеристика мнемiчних процесiв
Запам’ятовування.  Зберiгання.  Вiдтворення.  Забування. Короткочасна  пам'ять  i

iї   мiкроструктура.  Розумiння та запам'ятовування. Узнавання  та  вiдтворення. Творчий
характер  вiдтворення.  Збереження,  забування  i   вiдтворення   як   активнi  процеси.
Збереження  як  функцiя  часу.  Ремiнiсценцiя.   Узагальнення  iнформацiя  в  процесi
збереження. 

Тема 8. Прикладнi аспекти вивчення пам’яті
Вплив особливостей матерiалу. Рацiональнi  способи  заучування.  Мнемонiстичнi

засоби. Розвиваючi   вправи.   Роль   установок, мотивацiї  та  емоцiйного  фону.  Ритмiчне,
конфiгуративне  та семантичне групування. Застосування  планiв  та  схем.   Забування
намiрiв та його причина.  Iндивiдуальнi  вiдмiнностi  та  резерви пам'ятi.

Тема 9. Поняття мислення
Природа   мислення.  Поведiнка  та  випереджуюче  вiдображення оточення. Мiсце

мислення в  структурi  пiзнавальної дiяльностi. Спiввiдношення   мислення  з  пам’яттю
та  сприйняттям.  Вiдмiна мислення   вiд   безпосередньо-чуттcвого   пiзнання. Логiчний,
гносеологiчний та  психологiчний  аспекти  вивчення мислення. Мислення  та  штучний
iнтелект.  Прикладне   значення   вивчення та моделювання мислення.  

Тема 10. Розвиток  мислення
Значення  вивчення  психiчних  явищ  у  їх  розвитку.  Фiлогенетичний  розвиток

мислення.  Еволюцiйне   становлення   форм розумової дiяльностi. Специфiчнi вiдзнаки
людського  мислення.   Iсторичний  розвиток   мислення.  Первiснi  етапи.  Становлення
цивiлiзацiї  та  удосконалення   мисленневого  вiдображення.  Емпiричне  та  теоретичне
мислення.   Онтогенетичний  розвиток   мислення.    Раннi    перiоди  розвитку дитячої
психiки.  Живi   рухи   та   вiдображення   оточення.  Причинно-наслiдковi   звязки   та
iнструментальне   значення  дiй.  Генезис  мови  та  становлення   розумової   дiяльностi.
Наочно-дiйове, наочно-образне та словесно-логiчне  мислення.  Структурна  цiлiс¬нiсть
свiтогляду.  Мислення  та  виховання.  Функцiональний   розвиток  мислення.  Значення
мислення  для  iнших  пiзнавальних  процесiв. Мислення  в  структурi  дiї  та  мисленневi
дiї.   Мислення   та формування мети дiяльностi.

Тема 11.  Механiзми мисленневого процесу.
Цiлеспрямованiсть  мислення.  Iнтуiтивний  характер  мисленневого  пошуку.

Еврiстичнiсть.  Пристраснiсть  мислення.  Мотивацiйна  основа   мислення.   Емоцiйний
супровiд  та  регуляцiя  розумової дiяльностi. Спiввiдношення зовнiшньо-предметної та
внутрiшньої  дiяльностi.  Процес  iнтерiоризацiї.  Зовнiшнi  та  внутрiшнi  знаряддя.
Мисленне¬вi образи: їх формування, розвиток, взаcмодiя. Основнi   фази    мислення.
Усвiдомлення  проблемної   ситуацiї.  Формування  обрзу-мети.    Висування   гiпотези.
Вибiр    правила  (стратегiї)  рiшення.  Перетворення  мисленнcвих  образiв.  Формування
думки. Перевiрка рiшення.

Основнi розумовi дiї: порiвняння, аналiз, сiнтез,  абстракцiя, узагальнення.  Форми
iснування  пiзнання:   поняття,   судження, висновок. Мислення як вирiшення задач.
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 Структура  проблемної  ситуацiї.  Вiдомi  данi,   обмежуючi   умови,  правила  рiшення,
потреби  задачi.  Багатошаговi та  багатоальтер¬нативнi  задачi.   Цiльова  (корисностi)
функцiя.  Кориснiсть  iтерацiї.  Iмовiрнiсне    прогнозування    як    основа   вирiшення
практичних задач. Алгоритм  вирiшення.  Формалiзуємi  та нечiткi задачi. Вербалiзуємi та
невербалiзуємi,  свiдомi  та  пiдсвiдомi компоненти мислення. Пошуковi, орicнтировочнi та
пробуючi  дiї.  Мисленневий  експеримент.  Фактори,  що   сприяють   вырiшенню   задач.
Причини помилок.

Тема 12. Теорiї та методи дослiдження мислення
Мислення в традицiйних  психологiчних  теорiях.   Мислення  як асоцiацiя уявлень.

Мислення як дiя.  Мислення як  функцiонування iнтелектуальних   операцiй.    Мислення
як   переструктурування ситуацiй.   Мислення  як  поведiнка.   Мислення  як   мотивований
процес.  Мислення як бiо-логiчний процес.   Мислення  як  система обробки iнформацiї. 

Метод  вивчення  узагальнення.  Метод  порiвняння.  Класифiкацiя  та  вiльна
класифiкацiя.  Асоцiативний  експеримент.  Вивчення  семантичних  зон.   Семантчний
диференцiал.   Репертуарнi   решiтки.  Формування  штучних  понять.  Вивчення
контекстуальних смислiв.

Тема 13. Мова у контексті мислення
Мова  як  виконавча  дiя.  Мовне  втiлення  iндивiдуальної  та суспiльної свiдомостi.

Мовноруховi дiї як канал звязку. Реальний, конвенцiональний та iсторичний звязок слова з
предметом.  Взаcмо¬дiя  значення  та  смислу.  Експресивна  функцiя   мови.   Засоби
невербальної   комунiкацi.   Властивостi    внутрiшньо   мови. Синпраксична мова у дiтей.
Вiковi та  функцiональнi  змiни  мови. Особливостi усної та письмової, монологiчної та
дiалогiчної  мов. Объективнi методи вивчення характеристик артикуляцiйної поведiнки як
засоби дiагностики  мислення.

Розділ 3. Уява та увага
Тема 14. Визначення поняття уява
Особливостi  уяви  як  пiзнавального  процесу.  Спiвпадання   та  розбiжнi  ознаки

творчого мислення  та  уяви.  Форми  перебiгу уяви.  Продуктивний  характер  уяви  як
головна   ознака.  Цiлеутворення  дiяльностi  як  головна  функцiя  уяви.  Уява  як  форма
вiдображення дiйсностi у нових сполученнях.

Тема 15. Механiзми уявлення
Уявлення  як  аналiтико-синтетичний  процес.  Форми  iснування  уявлення:

аглютинацiя,  гiперболiзацiя,  акцентування,  схематизацiя  та  типiзацiя.  Довiльне  та
мимовiльне  уявлення.  Уявлення  як  процес  замiщення  непiзнаного  на  перiод   пошуку
iстини.  Види  уявлення: активне  та  пасивне,  вiдтворююче  та  творче.  Рiвнi  уявлення.
Способи одержання  нових  представлень.  Комбiнування,  cумiщення образу та значення,
активна взаcмодiя ментальної та  матерiальної моделей.

Тема 16. Теорiї уваги
Увага  як  план  контролю  дiї.   Автоматизацiя  -  деавтоматизацiя  дiї.  Два  плани

контролю  дiяльностi.  Зв’язок   уваги   з   потребами.  Види   уваги:    сенсорна,
iнтелектуальна,    моторна;  довiльна,  мимовiльна,   пiслядовiльна.   Нейрофiзiологiчнi
механiзми  уваги. Характеристики  уваги:  об'єм,  рухомiсть,  розподiл,  стiйкiсть. Способи
контролю та пiдтримки  уваги.  Реєстрацiя  руху  очей  та динамiка уваги. Монотонiя.
Об'cктивна необхiднiсть уваги для тiлiсного  iснування.  Увага та  закони асоцiацiї. Уваг як
спрямованiсть свiдомостi (iнтроспекцiя). Зумовлення  (бiхевiоризм).  Поняття установки,и
детермiнуюча тенденцiя (функцiоналiзм). Проникнення в  психологiю iдей теорiї сигналiв
та теорiї керування.  Структурно-iнформацiйний напрямок у вивченнi уваги. Перцептивна
переднастройка. Вибiр вiдповiдi. Активiзацiйний напрямок у вивченнi уваги. Увага та
фiзiологiчнi кореляти.  Стимули  для  виникнення  уваги. Економiчний   (ресурсний)
напрямок  у вивченнi уваги.  Перерозподiл  нервово-психiчних  зусиль  згiдно  з
апрiорною  оцiнкою задачi.
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3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
Л п лаб. інд. с.

р.
л п лаб. інд. с.

р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Вiдчуття та сприйняття
Тема  1.  Основнi
визначення

13 2 2 9 13 1 12

Тема  2.  Вiдчуття:
класифiкацiї,
основнi види

13 2 2 9 12 1 1 10

Тема 3. Властивостi
сприйняття 

13 2 2 9 12 1 1 10

Тема  4.  Основнi
теоретичнi
уявлення  про
сприйняття 

13 2 2 9 13 1 12

Тема 5. Сприйняття
простору  та  часу.
Сприйняття руху та
часу

13 2 2 9 13 1 12

Разом за розділом 1 65 10 10 45 63 3 4 56
Розділ 2. Пам’ять та мислення  

Тема 6. Теорії 
пам’яті

13 2 2 9 12 1 1 10

Тема 7. 
Характеристика 
мнемiчних процесiв

13 2 2 9 13 1 12

Тема 8. Прикладнi 
аспекти вивчення 
пам’яті

13 2 2 9 13 1 12

Тема 9. Поняття 
мислення

13 2 2 9 13 1 12

Тема 10. Розвиток  
мислення

13 2 2 9 13 1 12

Тема 11.  Механiзми
мисленневого 
процесу

13 2 2 9 13 1 12

Тема 12. Теорiї та 
методи дослiдження
мислення

13 2 2 9 13 1 12

Тема 13. Мова у 
контексті мислення

13 2 2 9 13 1 12

Разом за розділом 2 104 16 16 72 103 7 2 94

Розділ 3. Уява та увага
Тема 14. 13 2 2 9 11 1 10
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Визначення поняття
уява
Тема 15. Механiзми 
уявлення

13 2 2 9 11 1 10

Тема 16. Теорiї 
уваги

15 2 2 11 22 1 1 20

Разом за розділом 3 41 6 6 29 44 2 2 40
Усього годин 210 32 32 146 210 12 8 190

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

Назва теми Кількість годин

Денна Заочна
1 Основнi визначення 2 2
2 Вiдчуття: класифiкацiї, основнi види 2
3 Властивостi сприйняття 2
4 Основнi теоретичнi уявлення про сприйняття 2 2
5 Сприйняття  простору та часу. Сприйняття руху та часу 2
6 Теорії пам’яті 2
7 Характеристика мнемiчних процесiв 2 2
8 Прикладнi аспекти вивчення пам’яті 2
9 Поняття мислення 2
10 Розвиток  мислення 2
11 Механiзми мисленневого процесу 2
12 Теорiї та методи дослiдження мислення 2 2
13 Мова у контексті мислення 2
14 Визначення поняття уява 2
15 Механiзми уявлення 2
16 Теорiї уваги 2

Разом 32 8

5. Завдання для самостійної робота

№
з/п

Назва теми Кількість годин 
Денна Заочна

1 Теми 1,2,3 розділів: Підготовка до лекцій із 
використанням конспектів та літературних джерел  

29 40

2 Теми 1,2,3 розділів: Підготовка до поточних контрольних 
робіт за темами

29 40

3 Підготовка до семінарських занять та іспиту 40 30
Разом 58 80

Питання для самопідготовки
1) Охарактеризувати основні пізнавальні процеси (відчуття, 

сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)
2) Дати порівняльний аналіз різних теорій пізнавальних процесів 

(відчуття, сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)
3) Привести класифікації пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття, 

уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)
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4) Навести методи дослідження та діагностики пізнавальних процесів 
(відчуття, сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)

6. Методи контролю
До  методів  контролю  належать  поточні  контрольні  роботи,  а  також

підсумковий  контроль  –  письмовий  екзамен, який  відбиває  ступінь
засвоєння  теоретичних  принципів  зв’язку  мозку  та  психіки,  а  також
здатність до нейропсихологічної діагностики та корекції, вміння розробляти
та використовувати нейропсихологічні розвивальні програми.

За кожною з тем студенти пишуть поточні контрольні роботи. 
       

Критерії оцінювання знань поточного контролю і екзамену
Тестові питання для контролю знань студентів 

1. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як  окремі 
ознаки предметів та явищ – це:
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

2. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як цілісні 
предмети та ситуації  – це:
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

3. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як 
минулий досвід суб’єкта – це
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

4. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як суттєві 
ознаки і зв’язки між предметами – це
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

5. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як будь-які
окремі одинокі ситуації, риси – це
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

6. Пізнавальному процесу мислення притаманні такі властивості і 
явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

7. Пізнавальному процесу пам'яті притаманні такі властивості і явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

8. Пізнавальному процесу відчуття притаманні такі властивості і 
явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

9. Пізнавальному процесу сприйняття притаманні такі властивості і 
явища: 
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 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

10. Пізнавальному процесу уява притаманні такі властивості і явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

Критерії  оцінювання  роботи  студентів  денного  відділення  на
семінарах
Заплановано 10 семінарських занять робота на яких оцінюється (на кількох
початкових не оцінюється), максимальний бал на занятті 4.

4 бали – повні і вичерпні відповіді студентів по темі семінару, детальне
знайомство  з  вивченою  літературою,  вміння  мислити  самостійно  та
систематизувати надбані знання.

3 бали – змістовні,  але  не вичерпні відповіді,  знайомство не з  усією
літературою, а лише з її частиною

2  бали  –  лише  фрагментарні  знання  з  теми,  активна  участь  у
обговорюванні питань

1 бал – присутність на семінарі, уважне слухання та нотування виступів
однокурсників

0 балів – відсутність на семінарі або присутність при повній неучасті у
роботі групи

Критерії оцінки поточних контрольних робіт на денному відділенні
Оцінюються відповіді на два запитання, для кожного з двох питань
Перше питання:

15  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання  основної  і  допоміжної  літератури.  Відповідь  чітко  і  логічно
побудована, містить висновок.

12  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання основної літератури. Відповідь містить висновок.

8 балів – неповне викладення теоретичного питання. Відповідь містить
узагальнення.

4  балів  –  неповне  викладення  теоретичного  питання.  Відповідь
фрагментарна, немає висновку або узагальнення.

0 балів – відповідь відсутня. 

Завданням  підсумкового  семестрового  контролю є  перевірка
результатів  засвоєння  студентами  програмного  матеріалу  в  цілому,
систематизація і узагальнення набутих знань та вмінь.

Формою проведення підсумкового семестрового контролю є іспит, що
проводиться у письмовій формі. Підсумковий контроль складається з трьох
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питань і оцінюється 40 балами, 14 балів – перше запитання, 13 балів – друге і
третє. 

Перше питання носить узагальнений теоретичний характер і відповідає
одному з питань, що викладались у лекційній частині даного курсу.

Друге  питання  має  більш  конкретний  характер  і  потребує  ще
приведення прикладу, який студент повинен придумати для ілюстрації даного
теоретичного положення. 

Третє  питання  стосується  інформації  з  тих  наукових  літературних
джерел, які обговорювалися на семінарських заняттях або опрацьовувались
при самостійній роботі.

Критерії  оцінювання  підсумкового  семестрового  контролю  на
денному відділенні:

Перше питання:
14  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє

знання  основної  і  допоміжної  літератури.  Відповідь  чітко  і  логічно
побудована, містить висновок, показує знання студентом тих психологів, які
розробляли дане питання, та їх робіт.

10  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання  основної  літератури.  Відповідь  чітко і  логічно  побудована,  містить
висновок.

8 балів  – неповне викладення теоретичного питання, яке демонструє
знання основної  літератури.  Відповідь  досить  логічно побудована,  містить
висновок.

5  балів  –  неповне  викладення  теоретичного  питання.  Відповідь
фрагментарна, немає висновку.

0 балів – відповідь відсутня. 
Друге питання:
13 балів – повне викладення питання й розуміння того теоретичного

положення,  якого  воно  стосується.  Приклад  придуманий  самостійно,
аргументований і повністю відповідає даному теоретичному положенню.

10 балів – повне викладення питання й розуміння того теоретичного
положення,  якого  воно  стосується.  Приклад  придуманий  самостійно,
відповідає даному теоретичному положенню.

8 балів  –  неповне викладення  питання,  розуміння того теоретичного
положення,  якого воно стосується.  Приклад взятий з  лекційного матеріалу
або робіт, що обговорювались на семінарських заняттях.

5 балів – неповне викладення питання. Приклад не наведений. 
0 балів – відповідь відсутня.  

Третє питання:
13  балів  –  повне  викладення  питання,  знання  наукового  джерела,

розуміння  загальної  проблематики,  якої  воно  стосується.  Відповідь  чітко і
логічно побудована, містить висновок.
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10 балів – повне викладення питання, знання наукового джерела, якого
воно стосується. Відповідь логічно побудована, містить висновок.

8 балів – неповне викладення питання, знання наукового джерела, якого
воно стосується. Відповідь містить висновок.

5 балів – неповне викладення питання. Висновку немає.
0 балів – відповідь відсутня. 

Для студентів заочної форми навчання:
Питання для самопідготовки 

1) Охарактеризувати основні пізнавальні процеси (відчуття, 
сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)

2) Дати порівняльний аналіз різних теорій пізнавальних процесів 
(відчуття, сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)

3) Привести класифікації пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття, 
уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)

4) Навести методи дослідження та діагностики пізнавальних процесів 
(відчуття, сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)

Критерії оцінювання роботи студентів на семінарах
Заплановано 4 семінарських занять робота на яких оцінюється (на кількох
початкових не оцінюється), максимальний бал на занятті 10.

10  балів  –  повні  і  вичерпні  відповіді  студентів  по  темі  семінару,
детальне знайомство з вивченою літературою, вміння мислити самостійно та
систематизувати надбані знання.

7 балів – змістовні, але не вичерпні відповіді,  знайомство не з усією
літературою, а лише з її частиною

5  балів  –  лише  фрагментарні  знання  з  теми,  активна  участь  у
обговорюванні питань

3  бали  –  присутність  на  семінарі,  уважне  слухання  та  нотування
виступів однокурсників

0 балів – відсутність на семінарі або присутність при повній неучасті у
роботі групи

Критерії оцінки поточних контрольних робіт
Оцінюються відповіді на два запитання, для кожного з двох питань
Перше питання:

15  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання  основної  і  допоміжної  літератури.  Відповідь  чітко  і  логічно
побудована, містить висновок.

12  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання основної літератури. Відповідь містить висновок.

8 балів – неповне викладення теоретичного питання. Відповідь містить
узагальнення.

4  балів  –  неповне  викладення  теоретичного  питання.  Відповідь
фрагментарна, немає висновку або узагальнення.
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0 балів – відповідь відсутня. 

Критерії оцінювання екзамену:
Перше питання:
14  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє

знання  основної  і  допоміжної  літератури.  Відповідь  чітко  і  логічно
побудована, містить висновок.

10  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання основної літератури. Відповідь містить висновок.

8 балів – неповне викладення теоретичного питання. Відповідь містить
узагальнення.

5  балів  –  неповне  викладення  теоретичного  питання.  Відповідь
фрагментарна, немає висновку або узагальнення.

0 балів – відповідь відсутня. 
Друге питання:
13 балів – повне викладення питання. Приклад придуманий самостійно,

аргументований і повністю відповідає даному теоретичному положенню.
10 балів – повне викладення питання. Приклад придуманий самостійно,

відповідає даному теоретичному положенню.
8 балів – неповне викладення питання. Приклад взятий з  лекційного

матеріалу або робіт, що обговорювались на семінарських заняттях.
5 балів – неповне викладення питання. Приклад не наведений. 
0 балів – відповідь відсутня.
Третє питання:
13 балів – повне викладення питання, знання наукового джерела, якого

воно стосується. Відповідь логічна, містить висновок.
10 балів – повне викладення питання, знання наукового джерела, якого

воно стосується. Відповідь містить висновок.
8 балів – неповне викладення питання, знання наукового джерела, якого

воно стосується. Відповідь містить узагальнення. 
5  балів  –  неповне  викладення  питання.  Висновку  або  узагальнення

немає. 
0 балів – відповідь відсутня. 

                                           7. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екза
мен Сума

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
Разо

м
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16
4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 60 40 100

Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Шкала оцінювання
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Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену для заліку

90-100 відмінно 

зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

8. Рекомендована література

Основна література
1. Восприятие и деятельность./  Под  ред.   А.Н.Леонтьева.   -М.: Изд-во  Моск.  ун-та, 1976.
2. Годфруа Ж.Что такое психология: В 2-х т. Т.1. Пер с франц. - М.: Мир, 1992.
3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. 2-е изд. ¬Л.: Изд-во Лен. ун-та. 1988. 
4.  Запорожец А.В.  Избранные психологические  труды:  В 2-х т. Т.1.  Психическое  развитие
ребенка. -М.:Педагогика, 1986.
5. Зинченко П.И.  Непризвольное  запоминание.  -М.:  Изд-во  АПН РСФСР, 1961.
6. Краткий психологический словарь  /  Сост.  Л.А.Карпенко;  Под общ. ред. А.В.Петровского,
М.Г.Ярошевского.  -  М.:  Политиздат, 1985. 
7. Крутецкий В.А. Психология: Учеб. для учащихся  пед.  уч-щ.  ¬2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Просвещение, 1986. 
8. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения.:  В  2-х т.Т 1 -М.:Просвещение,
1983. 
9.  Немов  Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн.  -  3-е  изд.
-М.:Гуманист.изд.центр  Владос, 1999. - Кн. 1. Общие основы психологии.
10. Общая психодогия./ Под ред. А.В.Петровского. - 4-е  изд.  -М.: Просвещение, 1996.
11. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Яро-шевского. - 2-е изд.,испр. и
доп. - М.: Политиздат, 1990. 
12. Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорож¬ца, Б.Ф.Ломова и др. -М:
Педагогика, 1983.  
13. Рубинштен С.Л. Основы общей психологии.  Т.1. -М.: Педагогика, 1989.
14. Тихомиров О.К. Психология мышления. -М.: Изд-во  Моск.  ун-та, 1984. 
15. Хрестоматия по ощущению и восприятию.Под.ред. Ю.Б.Гиппенрейтер
и М.Б.Михалевской. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976.
16.   Хрестоматия по   общей   психологии.    Память./  Под.ред.
Ю.Б.Гиппенрейтер. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.
17.  Хрестоматия   по   общей   психологии.    Психология    мышления./  Под.ред.
Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.
18. Хрестоматия   по   вниманию./   Под   ред.   А.Н.Леонтьева., А.А.Пузырея, В.Я.Романова.
-М.: Изд-во  Моск.  ун-та, 1976.

Допоміжна література
1. Гибсон Дж. Экологический подход к  зрительному  восприятию. - М.:Прогресс, 1988.
2. Грегори Р. Глаз и мозг. - М.:Прогресс, 1979.
3. Запорожец А.В. и др. Восприятие и  действие.  - М:  Педагогика, 1967.  
4. Логвиненко А.Д. Зрительное восприятие пространства.  -М.: Изд-во Моск.  ун-та, 1976.
5. Клацки Р. Память человека: Структура  и  процессы.  -М.:  Мир, 1978.
6. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти (ум  мнемониста). - М. 1968.
7. Норман Д. Память и научение. -М.:Мир, 1985.
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8. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти.- М.: Просвещение, 1966. 
9. Арнхейм Р. Искусство  и визуальное восприятие. -М.:  Прогресс, 1974.
10. Брунер Дж. Психология познания -М.: Прогресс, 1977.
11. Вертгеймер М. Продуктивное мышление -М.: Прогресс, 1987.
12. Кликс Р. Пробуждающееся мышление -М.: Прогресс, 1983.
13. Холодная М.А. Когниивные стили. - К.: Выща школа, 1993.
14. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. - М.: Изд-во Моск.  ун-та,

1982
15. Гальперин П.Я.,  Кобыльницкая С.Л.  Экспериментальное формирование внимания. -

М.: Изд-во Моск.  ун-та, 1982 

Критерії оцінювання знань поточного контролю і екзамену
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Тестові питання для контролю знань студентів 
1. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як  окремі 

ознаки предметів та явищ – це:
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

2. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як цілісні 
предмети та ситуації  – це:
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

3. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як 
минулий досвід суб’єкта – це
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

4. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як суттєві 
ознаки і зв’язки між предметами – це
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

5. Пізнавальний процес, який відображає такий аспект світу, як будь-які
окремі одинокі ситуації, риси – це
1) мислення; 2) пам'ять; 3) уява; 4) увага; 5) відчуття; 6) сприйняття.

6. Пізнавальному процесу мислення притаманні такі властивості і 
явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

7. Пізнавальному процесу пам'яті притаманні такі властивості і явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

8. Пізнавальному процесу відчуття притаманні такі властивості і 
явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

9. Пізнавальному процесу сприйняття притаманні такі властивості і 
явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

10. Пізнавальному процесу уява притаманні такі властивості і явища: 
 1) ремінісценція; 2) інтерференція; 3) аналіз; 4) синтез; 5) позиційний аспект;
6) розподіл; 7) сенсибілізація; 8) аглютинація; 9) константність; 10) 
узагальнення; 11) концентрація.

Критерії  оцінювання  роботи  студентів  денного  відділення  на
семінарах
Заплановано 10 семінарських занять робота на яких оцінюється (на кількох
початкових не оцінюється), максимальний бал на занятті 4.
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4 бали – повні і вичерпні відповіді студентів по темі семінару, детальне
знайомство  з  вивченою  літературою,  вміння  мислити  самостійно  та
систематизувати надбані знання.

3 бали – змістовні,  але  не вичерпні відповіді,  знайомство не з  усією
літературою, а лише з її частиною

2  бали  –  лише  фрагментарні  знання  з  теми,  активна  участь  у
обговорюванні питань

1 бал – присутність на семінарі, уважне слухання та нотування виступів
однокурсників

0 балів – відсутність на семінарі або присутність при повній неучасті у
роботі групи

Критерії оцінки поточних контрольних робіт на денному відділенні
Оцінюються відповіді на два запитання, для кожного з двох питань
Перше питання:

15  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання  основної  і  допоміжної  літератури.  Відповідь  чітко  і  логічно
побудована, містить висновок.

12  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання основної літератури. Відповідь містить висновок.

8 балів – неповне викладення теоретичного питання. Відповідь містить
узагальнення.

4  балів  –  неповне  викладення  теоретичного  питання.  Відповідь
фрагментарна, немає висновку або узагальнення.

0 балів – відповідь відсутня. 

Завданням  підсумкового  семестрового  контролю є  перевірка
результатів  засвоєння  студентами  програмного  матеріалу  в  цілому,
систематизація і узагальнення набутих знань та вмінь.

Формою проведення підсумкового семестрового контролю є іспит, що
проводиться у письмовій формі. Підсумковий контроль складається з трьох
питань і оцінюється 40 балами, 14 балів – перше запитання, 13 балів – друге і
третє. 

Перше питання носить узагальнений теоретичний характер і відповідає
одному з питань, що викладались у лекційній частині даного курсу.

Друге  питання  має  більш  конкретний  характер  і  потребує  ще
приведення прикладу, який студент повинен придумати для ілюстрації даного
теоретичного положення. 

Третє  питання  стосується  інформації  з  тих  наукових  літературних
джерел, які обговорювалися на семінарських заняттях або опрацьовувались
при самостійній роботі.

Критерії  оцінювання  підсумкового  семестрового  контролю  на
денному відділенні:

Перше питання:
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14  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання  основної  і  допоміжної  літератури.  Відповідь  чітко  і  логічно
побудована, містить висновок, показує знання студентом тих психологів, які
розробляли дане питання, та їх робіт.

10  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання  основної  літератури.  Відповідь  чітко і  логічно  побудована,  містить
висновок.

8 балів  – неповне викладення теоретичного питання, яке демонструє
знання основної  літератури.  Відповідь  досить  логічно побудована,  містить
висновок.

5  балів  –  неповне  викладення  теоретичного  питання.  Відповідь
фрагментарна, немає висновку.

0 балів – відповідь відсутня. 
Друге питання:
13 балів – повне викладення питання й розуміння того теоретичного

положення,  якого  воно  стосується.  Приклад  придуманий  самостійно,
аргументований і повністю відповідає даному теоретичному положенню.

10 балів – повне викладення питання й розуміння того теоретичного
положення,  якого  воно  стосується.  Приклад  придуманий  самостійно,
відповідає даному теоретичному положенню.

8 балів  –  неповне викладення  питання,  розуміння того теоретичного
положення,  якого воно стосується.  Приклад взятий з  лекційного матеріалу
або робіт, що обговорювались на семінарських заняттях.

5 балів – неповне викладення питання. Приклад не наведений. 
0 балів – відповідь відсутня.  

Третє питання:
13  балів  –  повне  викладення  питання,  знання  наукового  джерела,

розуміння  загальної  проблематики,  якої  воно  стосується.  Відповідь  чітко і
логічно побудована, містить висновок.

10 балів – повне викладення питання, знання наукового джерела, якого
воно стосується. Відповідь логічно побудована, містить висновок.

8 балів – неповне викладення питання, знання наукового джерела, якого
воно стосується. Відповідь містить висновок.

5 балів – неповне викладення питання. Висновку немає.
0 балів – відповідь відсутня. 

Для студентів заочної форми навчання:
Питання для самопідготовки 

1) Охарактеризувати основні пізнавальні процеси (відчуття, 
сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)

2) Дати порівняльний аналіз різних теорій пізнавальних процесів 
(відчуття, сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)
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3) Привести класифікації пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття, 
уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)

4) Навести методи дослідження та діагностики пізнавальних процесів 
(відчуття, сприйняття, уяву, увагу, пам’ять, мислення, рефлексію та інші)

Критерії оцінювання роботи студентів на семінарах
Заплановано 4 семінарських занять робота на яких оцінюється (на кількох
початкових не оцінюється), максимальний бал на занятті 10.

10  балів  –  повні  і  вичерпні  відповіді  студентів  по  темі  семінару,
детальне знайомство з вивченою літературою, вміння мислити самостійно та
систематизувати надбані знання.

7 балів – змістовні, але не вичерпні відповіді,  знайомство не з усією
літературою, а лише з її частиною

5  балів  –  лише  фрагментарні  знання  з  теми,  активна  участь  у
обговорюванні питань

3  бали  –  присутність  на  семінарі,  уважне  слухання  та  нотування
виступів однокурсників

0 балів – відсутність на семінарі або присутність при повній неучасті у
роботі групи

Критерії оцінки поточних контрольних робіт
Оцінюються відповіді на два запитання, для кожного з двох питань
Перше питання:

15  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання  основної  і  допоміжної  літератури.  Відповідь  чітко  і  логічно
побудована, містить висновок.

12  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання основної літератури. Відповідь містить висновок.

8 балів – неповне викладення теоретичного питання. Відповідь містить
узагальнення.

4  балів  –  неповне  викладення  теоретичного  питання.  Відповідь
фрагментарна, немає висновку або узагальнення.

0 балів – відповідь відсутня. 

Критерії оцінювання екзамену:
Перше питання:
14  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє

знання  основної  і  допоміжної  літератури.  Відповідь  чітко  і  логічно
побудована, містить висновок.

10  балів  –  повне  викладення  теоретичного  питання,  яке  демонструє
знання основної літератури. Відповідь містить висновок.

8 балів – неповне викладення теоретичного питання. Відповідь містить
узагальнення.

5  балів  –  неповне  викладення  теоретичного  питання.  Відповідь
фрагментарна, немає висновку або узагальнення.
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0 балів – відповідь відсутня. 
Друге питання:
13 балів – повне викладення питання. Приклад придуманий самостійно,

аргументований і повністю відповідає даному теоретичному положенню.
10 балів – повне викладення питання. Приклад придуманий самостійно,

відповідає даному теоретичному положенню.
8 балів – неповне викладення питання. Приклад взятий з  лекційного

матеріалу або робіт, що обговорювались на семінарських заняттях.
5 балів – неповне викладення питання. Приклад не наведений. 
0 балів – відповідь відсутня.
Третє питання:
13 балів – повне викладення питання, знання наукового джерела, якого

воно стосується. Відповідь логічна, містить висновок.
10 балів – повне викладення питання, знання наукового джерела, якого

воно стосується. Відповідь містить висновок.
8 балів – неповне викладення питання, знання наукового джерела, якого

воно стосується. Відповідь містить узагальнення. 
5  балів  –  неповне  викладення  питання.  Висновку  або  узагальнення

немає. 
0 балів – відповідь відсутня. 
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