Експериментальна психологія та практикум з психології
(Пізнавальні процеси)

Орієнтовні питання до семестрового контролю
1. Основні ознаки наукового експериментального дослідження.
2. Організаційні
методи експериментального
структурі методів Б. Г. Анан’єва.
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3. Емпірічні методи, їх характеристика. Методи обробки та інтерпретації
даних експерименту та cпостереження.
4. Основні вимоги до експериментальних методів. Поняття веріфікації та
операціоналізації.
5. Критерії валідності, надійність та засоби її встановлення. Точність та
однозначність методики.
6. Експериметальне спілкування.
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7. Експериметальне
спілкування. Місце експериментатора в процесі
експериментального спілкування.
8. Поняття уваги. Центральний механізм уваги.
9. Характеристики уваги. Фактори ефективності уваги.
10. Обсяг уваги. Зв'язок уваги та мотивації.
11. Стійкість уваги та фактори, що на неї впливають.
12. Концентрація та абсорбція уваги.
13. Розподілення та перемикання уваги. Показники та умови
перемикання.
14. Неуважність та її види. Реальна та мнима неуважність.
15. Мимовільна та довільна увага, їх загальна характеристика та розвиток.
16. Основні
засоби
фактори уваги.
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17. Загальна характеристика пам'яті та її властивостей. Механізми вивчення.
18. Генетична пам'ять. Роль імпритінгу.

19. Індивідуальна пам'ять. Пам'ять
емоційна, образна, символічна пам'ять.
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20. Параметр часу та пам'ять: ДП, КП, ОП.
21. Фактори ефективності мимовільного та довільного запам 'ятовування.
22. Феномени пам'яті. Історія вивчення.
23. Мнемотехнічні прийоми управління мнемічною діяльністю.
24. Мислення, етапи його розвитку. Інтеріорізація розумового процесу.
25. Допонятійне мислення та його загальна характеристика.
26. Стадії розумового процесу.
27. Основи тестування мислення. Історія питань.
28. Поняття про вербальний та невербальний інтелект. Фактори інтелекту.
29. Тести виміру інтелекту, їх загальна характеристика.
30. Види розумових стратегій та методи їх дослідження.
31. Поняття про цепну та вільну асоціацію.
32. Дослідження мимовільного запам'ятовування в

роботі П.І.Зінченко.

33. Класифікація класичних методів дослідження пам'яті.
34. Група методів дослідження ізольованих елементів матеріалу.
35. Тестування пам'яті та методи їх дослідження в класичній психології.
36. Група методів дослідження зв'язку між елементами матеріалу.
37. Класичні методи виміру КП (обсяг КП). Вимоги до складання методик.
Число Мюллера.
38. Основні вимоги до експериментального матеріалу при дослідженні пам'яті в
класичній психології.
39. Методи дослідження стійкості та концентрації уваги.
40. Методи дослідження перемикання уваги.
41. Інтегральний характер психічної діяльності.

