
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
Кафедра практичної психології 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ» 
 (шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

напрям підготовки 6.030103_Практична психологія 
(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність_______________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація ______________________________________ 
(назва спеціалізації) 

інститут, факультет, відділення  Інститут людини 
(назва інституту, факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма екзамену: «Когнітивна психологія»» для студентів за напрямом 

підготовки 6.030103 Практична психологія. 

 

 

 

 

 

Розробник: Циганчук Т. В., доцент кафедри практичної психології 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри практичної психології 

 

Протокол від «23» серпня 2018 року,  № 8. 

 

 

 

 

 Завідувач кафедри практичної психології  

           (О.М. Лозова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формат екзамену: усний. 

 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 

Критерії оцінювання – В білеті  - 3 запитання: теоретичне запитання 

для визначення рівня  знань – 10 балів; тестове запитання для визначення 

здатності до класифікації та узагальнення інформації – 15 балів; запитання 

для визначення рівня сформованості практичних навичок – 15 балів. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

Питання до іспиту з курсу «Когнітивна психологія» 

1. Предмет та система когнітивної психології.  

2. Складові когнітивної психології. Завдання, які вирішує 

когнітивна психології.  

3. Методи когнітивної психології та їх характеристика.  

4. Місце когнітивної психології в системі психологічних наук.  

5. Основні етапи становлення когнітивної психології.  

6. Роль необіхевіоризму для розвитку когнітивної психології.  

7. Сучасна когнітивної психології. Емпіризм. Структуралізм. 

Комп’ютерна метафора.  

8. Інформаційна метафора в когнітивній психології. 

9. Еволюційна когнітивна психологія. Функціональна 

нейронаука. 

10. Психофізика відчуттів. Несенсорні фактори сенсорних 

процесів. 

11. Сприйняття і увага. Сенсомоторні основи сприйняття.  

12. Теорії сприйняття.  

13. Розвиток і спеціалізація сприйняття.  

14. Сприйняття руху і часу. Підпорогове сприйняття. 

15. Експериментальні дослідження уваги.  

16. Моделі вибіркової уваги. Модель ранньої селекції.  

17. Зорова увага. Візуальне сприйняття і увага.  

18. Розпізнавання патернів.  

19. Поняття про пам'ять. Структури і процеси.  

20. Моделі пам’яті в когнітивній психології.  

21. Когнітивні теорії забування. 

22. Навчання та формування навичок.  

23. Мнемоніка. Мнемонічні методи. 

24. Мислення. Ментальна репрезентація.  

25. Когнітивні моделі мислення. 

26. Види мислення.  



27. Операції мислення.  

28. Формування понять. 

29. Формальне мислення. Перевірка гіпотез. 

30. Асоціація. Індукція, аналогія і прогноз. 

31. Дедуктивні умовиводи.  

32. Формування понять, логіка і прийняття рішень.  

33. Поняття інтелекту. Стадії розвитку інтелекту. 

34. Мислення і мова. 

35. Вроджені здібності і вплив оточення.  

36. Процеси розуміння та кодування. 

37. Моделі розуміння мови.  

38. Поняття про розвиток. Когнітивні теорії розвитку.  

39. Когнітивна психологія і свідомість. Сучасні теорії свідомості.  

40. Функції свідомості: визначення значення і контексту, 

рефлексія і самоконтроль, контроль пріоритетів та доступу до 

інформації, вибір і контроль розумових і фізичних дій, прийняття 

рішень і виконання, виявлення помилок і редагування, адаптація і 

научіння. 

41. Поняття про творчість. Аналіз творчості. Стадії творчого 

процесу.  

42. Когнітивні теорії творчості.  

43. Уява, фантазія і творчість.  

44. Конвергентне і дивергентне мислення.  

45. Творчість і функціональна стійкість.  

 

Приклади тестових завдань: 

 

Тип пам'яті, який забезпечує використання інформації отриманої на 

основі неусвідомлюваного минулого досвіду називається: 

1. Імпліцитна; 

2. Епізодична пам'ять; 

3. Семантична. 

Здатність мислити творчо, знаходити нестандартні рішення задачі 

називається: 

1. Дивергентне мислення; 

2. Творчий процес; 

3. Креативність. 

 

 

Приклади практичних завдань: 

46. Опишіть практичні методики для дослідження особливостей 

сприйманняв когнітивній психології. 

 




