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Когнітивна психологія 



Питання 

1. Передумови розвитку та загальна характеристика когнітивної 
психології.  

2. Моделювання когнітивних процесів. Моделі уваги, сприймання, 
пам'яті, мислення. Моделі пам'яті Б. Аткінсона. Поняття 
перцептивного циклу У. Нейсера. Сприймання як процес 
перевірки гіпотез. 

3. Когнітивний підхід у соціальній психології. Теорія когнітивного 
дисонансу Л. Фестінґера.  

4. Когнітивний підхід у консультуванні та психотерапії. Загальні 
риси. Теорія конструктів Дж. Келлі.  
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Передумови розвитку когнітивної психології 

1. Роботи Платона і Аристотеля, так само як і дослідження сучасних представників емпіричної і 
асоціативної шкіл, в яких обговорюється проблема свідомості. 

2. Дослідження Вільгельма Вундта (підкреслював творчий характер свідомості). 

3. Структуралізм і функціоналізм (вивчали свідомість або з точки зору її елементів, або – 
функціонування). 

4. Представник біхевіоризму Е. Р. Гатрі (для того, щоб оцінити справжній вплив тих чи інших стимулів 
на організм, психологи повинні описувати їх в перцептивних або когнітивних термінах). 

5. Радикальний біхевіоризм Е.  Толмена (ввів у вжиток ідею когнітивних карт, відстоював придатність 
категорії мети по відношенню до дій тварин і наполягав на необхідності використання проміжних 
змінних для операційного визначення внутрішніх, неспостережуваних станів). 

6. Філософ-позитивіст Рудольф Карнап (закликав повернутися до методу інтроспекції). 

7. Гештальт-психологія ( «організація, структура, зв’язок, активна роль суб'єкта, а також важлива роль 
сприйняття в процесі навчання і запам'ятовування»). 

8. Жан Піаже, який провів низку досить значних розвідок з дитячої психології з позицій дослідження 
стадій когнітивного розвитку дитини. 

9. Зміна підходу до розуміння сутності об'єктивного світу в фізиці (об'єктивне пізнання в дійсності є 
пізнанням суб'єктивним, тобто воно непереборним чином залежне від спостерігача). 

 



 
Фактори, що зумовили неокогнітивну революцію  

(за Р.Солсо) 
 

• По-перше – це «невдача біхевіоризму», яка полягає в тому, що його 
представники вивчали тільки зовнішні реакції та стимули. Їм не вдалося 
пояснити різноманітність людської поведінки з урахуванням внутрішніх 
мисленнєвих процесів.  

• По-друге – це «виникнення теорії зв’язку», що спонукало до проведення 
експериментів з виявлення сигналів  і до появи теорії інформації. Усе це мало 
істотний вплив на розвиток когнітивної психології.  

• По-третє – досягнення сучасної лінгвистики дали змогу розкрити питання 
пізнавальної діяльності людини, зокрема пов'язані з мовою та граматичними 
структурами.  

• По-четверте, вивченню пам’яті сприяли дослідження з вербального 
навчання та семантичної організації. Це привело до розвитку моделей 
систем пам'яті та інших когнітивних процесів.  

• По-п'яте, «комп'ютерна наука» (особливо один з її розділів – штучний 
інтелект) сприяла вдосконаленню постулатів, що розкривали проблеми 
обробки та збереження інформації в пам'яті, а також навчання мови. 

 





Джордж Міллер (1920-2012) 

• Почав свою наукову кар'єру з вивчення англійської 
філології та лінгвістики в університеті штату Алабама. 
Магістерський диплом він отримав в 1941 році також у 
галузі лінгвістики. 

• Працював у Гарвардському університеті в психо-
акустичній лабораторії, займаючись проблемами 
мовної комунікації, де отримав свій докторський 
ступінь. 

• В 1951 році опублікував книгу під назвою «Мова і 
спілкування» (Language and Communication). У цей 
період творчості Міллер дотримувався 
біхевіористських позицій. 

• Разом зі своїм колегою Джеромом Брунером створив 
при Гарвардському університеті дослідний центр з 
вивчення процесів мислення, який розмістився в 
будинку, в якому колись жив Вільям Джемс. 

• Найвідоміша робота — «Магічне число сім, плюс-
мінус два»   вийшла у 1956 році. Це число називають 
числом Інгве-Міллера. 

 

 

 



Ульрік Нейсер (1928-2012) 

• Народився в Німеччині, в м. Кілі. У Сполучені 
Штати батьки привезли його у віці трьох років.  

• Спочатку вивчав фізику в Гарвардському 
університеті.  

• Прослухав курс з психології спілкування в 
Міллера й ознайомився з основами теорії 
інформації. На його розвиток також вплинула 
книга Коффки «Принципи гештальт-психології». 

• У Гарварді успішно захистив дисертацію в 1956 
році. 

• У 1967 році опублікував книгу під назвою 
«Когнітивна психологія». У ній давалося 
визначення нового підходу в психології. 

 

 

 

 



• Когнітивна психологія  - це напрям, завданням якого є доведення 
вирішальної ролі знання в поведінці суб'єкта. 

• З якої "філософії людини" виходять когнітивні психологи? Людина - це 
свого роду комп'ютер, зайнятий отриманням, переробкою, 
зберіганням і використанням інформації. І однією з найважливіших 
причин появи когнітивної психології стало широке поширення в цей 
період комп'ютерної техніки. 

• Метою нового напрямку в психології стало простежити, яких змін 
зазнає інформація, яка потрапляє на «вхід», тобто на органи чуття 
людини, в різних «блоках» її подальшої переробки. 

• Об'єктивність розумілася в старому сенсі слова, традиційному для 
природничих наук. Когнітивна психологія - типово номотетичний 
напрям, який бачить свою задачу в узагальненні одержуваного 
фактичного матеріалу та встановленні законів.  



 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ 



Моделі уваги 
• Моделі селекції (Д. Бродбент,1958). 

 Моделі ранньої селекції припускають, що інформацію відбирає на основі сенсорних ознак «фільтр», який працює за 
принципом «усе або нічого».  

Відповідно до моделей пізньої селекції, усю інформацію, яка надходить, паралельно опрацьовують і впізнають, після 
чого відібране зберігається в пам´яті, а інше дуже швидко забувається. 

Компромісну модифікацію моделі ранньої селекції запропонувала Е. Трейсман.  

Найповнішу модель пізньої селекції запропонував у 60-х рр. Д. Норман.  

• Увага як передбачення.  

Моделі У. Нейсера і Дж. Хохберга було запропоновано як альтернативу моделям селекції. Увагу в цих моделях 
розуміють як активне передбачення результатів сприйняття, яке веде до синтезу сенсорних даних на основі внутрішніх 
схем. Нейсер поділяє всі пізнавальні процеси на два рівні: а) грубі швидкі рівнобіжні процеси передуважної обробки; 
б) докладні повільні послідовні процеси фокальної уваги. 

• Увага як зусилля. Моделі ресурсів.  

У 1973 р. Д. Канеман опублікував свою монографію, у якій виклав розуміння уваги як розумового зусилля. Це стало 
початком теорій уваги «другого покоління». Головна ідея всіх таких теорій - поняття ресурсу: кількість ресурсів, які 
лімітують розумові зусилля, в кожен момент часу виявляється величиною постійною, хоча вона і може змінюватися в 
певних межах під впливом активації. 

 



Моделі сприймання 
 

• У центрі теорії У. Нейсера - феномен установки або феномен вибірковості 
сприйняття. Основна внутрішня детермінанта процесу сприймаття - це 
когнітивна схема. Нейсер описує процес сприймання за допомогою 
когнітивної схеми і трьох функцій когнітивних схем. Процес сприймання -
кільцевий процес, тому ця теорія називається теорією перцептивного циклу. 

• Для цілісної характеристики процесу обробки інформації при її сприйманні 
Нейсер саме вводить поняття перцептивного циклу. Під ним він розуміє 
сукупність послідовно здійснюваних і циклічно повторюваних процесів 
перетворення інформації, що надходить в перцептивну систему, в образ 
сприйманого об'єкта. У цьому істотну роль як раз і відіграють когнітивні 
схеми. Обробка інформації за допомогою тієї чи іншої когнітивної схеми є 
фазою відповідного перцептивного циклу, а сприймання та процес 
формування образу розуміються, відповідно, як повний цикл послідовної 
переробки інформації, здійснюваний за допомогою когнітивних схем різного 
рівня та різного ступеню складності. 

 



Моделі пам'яті 

• В системі пам'яті дві підсистеми: пам'ять короткочасна і пам'ять довготривала. 

• Перша двокомпонентна модель пам'яті була запропонована Дональдом 
Норманом і Ненсі Під в 1965 році. Вони припустили, що короткочасна пам'ять, 
маючи дуже невеликий обсяг і час зберігання, вимагає для підтримки в ній 
інформації постійного повторення цієї інформації. І процес повторення забезпечує 
постійне її збереження в системі довгострокової пам'яті, з якої інформація вже 
гіпотетично ніколи не зникає. 

• В 1968 році  Річард Аткінсон і Річард Мікейла Шиффрін доповнили цю модель ще 
одним блоком - так званою ультракороткочасною пам'яттю, або сенсорними 
регістрами, де інформація утримується протягом нетривалого часу для підтримки 
безперервності процесу сприймання. У кожній модальності сенсорний регістр свій. 
Наприклад, для зору - це іконічна пам'ять, для слуху - ехоїчна. І подальші 
дослідження пам'яті в когнітивній психології, за невеликим винятком, розвивалися в 
руслі цієї трикомпонентної логіки. 

• У сенсорних регістрах інформація утримується в повному обсязі в модально-
специфічній формі, але не більше півсекунди для  зору, не більше 2-4 секунд  - для 
слуху. 

• У короткочасній пам'яті інформація зберігається довше - до 30 секунд 
(експерименти Петерсон і Петерсон). 

 



 
Теорія когнітивного дисонансу Л.Фестінґера. 

 
 

Феномен когнітивного дисонансу виникає за наявності двох 
когнітивних елементів, не погоджених один з одним. А оскільки 
«когнітивна структура» (в старій термінології «гештальт») прагне до 
стійкості, рівноваги, «простоти», несуперечності (так би мовити, до 
«хорошої форми»), остільки в суб'єкта виникає прагнення 
«відновити рівновагу» та перетворити цю когнітивну структуру, 
усунувши тим самим дисонанс.  

 



Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі  
• Теорія Келлі інтерпретує поведінку в когнітивних термінах, тобто вона займається способами, якими 

ми сприймаємо події, способами, якими ми інтерпретуємо ці події згідно з вже існуючими знаннями 
та способами, якими ми діємо відповідно до цих інтерпретацій.  

• Конструкт - це спосіб сприйняття та інтерпретації подій. Особиста система конструктів людини 
складається з наявних у неї конструктів, або способів інтерпретації подій, і зв'язків між цими 
конструктами. 

• Кожна людина за своєю природою - вчений-дослідник. Погляд на людину як на вченого тягне за собою 
цілу низку важливих висновків: 

1. Ми суттєвим чином орієнтовані на майбутнє. «Саме майбутнє мучить і спокушає людину, а не 
минуле. Весь час вона прагне заглянути в майбутнє через вікно теперішнього». 

2. Ми маємо здатність «репрезентувати» середовище, а не просто реагувати на нього. Точно як вчені 
можуть створювати альтернативні теоретичні формулювання, так і індивіди можуть інтерпретувати 
та реінтерпретувати, пізнавально конструювати і переконструювати їхнє навколишнє середовище. 
Життя - це репрезентація, або пізнавальне конструювання реальності, і це дозволяє нам створювати 
та перебудовувати самих себе. 

• Для Келлі психотерапія - це процес перебудови системи конструктів. Сприятливими умовами для 
зміни є атмосфера експериментування, забезпечення пацієнта новими елементами реальності, 
новими конструктами і новою інформацією для перевірки конструктів. 

• У терапії фіксованих ролей клієнтів спонукають думати про себе по-новому, вести себе по-новому і 
інтерпретувати себе новими способами. 

 

 

 


