
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП1.М053.07-03 

2. Назва: Когнітивні процеси і методи їх дослідження 
3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. 

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про 

звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне 

засвоєння курсу «Когнітивні процеси і методи їх дослідження» базується на 

попередньо отриманих знаннях студентів з загальної психології, соціальної, вікової, 

медичної психології, нейрофізіології, когнітивної лінгвістики і теорії штучного 

інтелекту.  

� Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): загальна психологія, психологія особистості, інженерна психологія, 

психологія праці, ергономіка. 
12. Зміст курсу: Когнітивна психологія як галузь психологічного знання. 

Основні теорії когнітивної психології. Філософські й методологічні основи когнітивної 

психології.   Історія когнітивної науки. Моделі сенсорно-перцептивного рівню 

пізнання. Когнітивні моделі пам’яті та мнемоніка. Когнітивні моделі мислення. 

Когнітивні моделі розвитку особистості. Когнітивні моделі відносин особистості та 

соціуму. Мозок та свідомість. Когнітивна наука в дії (на прикладі міждисциплінарних 

досліджень уваги). 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Вестбрук, Д., Кеннерлі, Г., Кірк, Дж. Вступ у когітивно-поведінкову терапію. 

Львів : Свічадо, 2014. – 420 с. 

2. Дерев’янко С. П. Когнітивна психологія: навч. посіб. Для студентів вищих навч. 

закладів – Чернігів: Лозовий В.М. 2012. – 183 с. 

3. Казміренко, В.П. ред., 2013. Засади когнітивної психології спілкування: 

монографія. Кіровоград : ІмексЛТД. 

4. Солсо Р. Когнитивная психология. – 6-е изд.. – СПб.: Питер, 2006. – 589 с. – 

(Мастера психологии). Солсо Р. Когнитивная психология. – 6-е изд.. – СПб.: Питер, 

2006. – 589 с. – (Мастера психологии). 

5. Сучасні дослідження когнітивної психології (ICRACP 2020): матеріали наук.-

практ. конф., м. Острог, 15 травня 2020 р. Острог: Видавництво Національного 

університету «Острозька академія», 2020. – 76 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 год. лекцій, 30 год. практичні/семінарські заняття, 118 самостійна робота. Разом – 

180 год. 

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): іспит тестовий, або усний в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                             Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП1.М053.07-03 

2. Title: Cognitive processes and methods of their research 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: ІІ (master's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 6 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

PR1. To search, process and analyze professionally important knowledge from various 

sources using modern information and communication technologies. 

PR4. Make a psychological prognosis for the development of individuals, groups, 

organizations. 

PR8. Assess the complexity of the tasks of the activity and make decisions about seeking 

help or training. 

PR9. Solve ethical dilemmas based on the rule of law, ethical principles and universal values. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Successful mastering of the 

course "Cognitive processes and methods of their research" is based on previously acquired 

knowledge of students in general psychology, social, age, medical psychology, 

neurophysiology, cognitive linguistics and the theory of artificial intelligence. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
general psychology, personality psychology, engineering psychology, labor psychology, 

ergonomics. 

12. Course contents: Cognitive psychology as a branch of psychological knowledge. Basic 

theories of cognitive psychology. Philosophical and methodological foundations of cognitive 

psychology. History of cognitive science. Models of sensory-perceptual level of cognition. 

Cognitive models of memory and mnemonics. Cognitive models of thinking. Cognitive 

models of personality development. Cognitive models of the relationship between the 

individual and society. Brain and consciousness. Cognitive science in action (on the example 

of interdisciplinary studies of attention). 

13. Recommended educational editions:  
1. Westbrook, D., Kennerley, G., Kirk, J. Introduction to cognitive-behavioral therapy. 

Lviv: Svichado, 2014. – 420 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Derevyanko S.P. Cognitive psychology: textbook way  For students of higher education. 

institutions – Chernihiv: Lozovy V.M. 2012. – 183 p. 

3. Kazmirenko, V.P. ed., 2013. Principles of cognitive psychology of communication: a 

monograph. Kirovograd: ImexLTD. 

4. Solso R. Cognitive Psychology. – 6th ed.. – SPb.: Peter, 2006. – 589 p. – (Masters of 

Psychology). Solso R. Cognitive Psychology. – 6th ed.. – SPb.: Peter, 2006. – 589 p. – 

(Masters of Psychology). 

5. Modern research of cognitive psychology (ICRACP 2020): materials of scientific 

practice. conf., Ostrog, May 15, 2020. Ostrog: Publishing House of the National University 

"Ostroh Academy", 2020. – 76 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 years lectures, 30 hours practical / seminar classes, 118 hours independent work. Together 

- 180 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business and role games, 

case studies, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test exam, or oral at the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


