Запитання та завдання до практичного заняття з курсу «Психологія»
для студентів І курсу історико-соціологічного факультету
ст.в. Ногачевська І.О.
Практичне заняття №1.
Тема. Пам’ять
(2 год.)
Запитання для поглибленого вивчення
1. Загальні уявлення про пам’ять. Значення пам’яті в житті і діяльності
людини.
2. Теорії пам’яті.
3. Процеси пам’яті: запам’ятовування, збереження, відтворення,
забування. Явище ремінісценції.
4. Основні критерії класифікації пам’яті. Види пам’яті.
5. Формування і розвиток пам’яті.
Питання для самостійного опрацювання
1. Фізіологічний, біохімічний, психологічний підходи до розкриття
механізмів пам’яті.
2. Індивідуальні відмінності пам’яті.
3. Шляхи, прийоми і засоби покращення пам’яті. Умови продуктивного
запам’ятовування. Мнемотехніка та ейдотехніка.
Індивідуальні науково-дослідні завдання
1. З’ясуйте ключові поняття теми, використовуючи психологічні
словники та довідники: пам’ять, запам’ятовування, відтворення, забування,
генетична пам’ять, біологічна пам’ять, психологічна пам’ять, механічна
пам’ять, оперативна пам’ять, короткочасна пам’ять, довготривала пам’ять,
смислова пам’ять, мимовільна пам’ять, довільна пам’ять, словесно-логічна
пам’ять, емоційна пам’ять, рухова пам’ять, ремінісценції, асоціація, ейдетизм,
мнемотехніка, амнезія, ретроградна амнезія.
2. У письмовій формі підготуйте відповіді на психологічні задачі:
Задача 1. Молода малоосвічена німкеня, захворівши на лихоманку, у
маренні говорила грецькою, латинською, давньоєврейською мовами.
З’ясувалося, що дівчинка жила у пастора, який часто читав книги вголос. Проте
одужавши, вона навіть не підозрювала, які багатства зберігає її пам’ять.
Аналогічний випадок стався з камердинером іспанського посла в Парижі, який
у маренні виголошував дипломатичні промови .
Про що свідчать подібні факти? Що вони дають для розуміння природи
та механізмів пам’яті ?
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Задача 2. Батьки, які мають дітей - дошкільника та молодшого школяра
,- нерідко помічають, що старша дитина, заучуючи вірш, запам’ятовує його
гірше, ніж менша. Остання, ж тільки слухаючи, та й то начебто між іншим,
через деякий час відтворює вірш, інколи навіть не розуміючи значень окремих
слів.
Як пояснити це явище? Чим відрізняється процес запам’ятовування у
старшої та меншої дитини ?
Задача 3. Хворий поступово втрачав пам’ять. Спочатку це стосувалося
подій, які відбулися зовсім недавно, потім тих, що мали місце протягом
останнього року, далі - кількох останніх років, аж до спогадів про дитинство.
Згодом хвороба перестала прогресувати і почалося відновлення пам’яті, яке
відбувалося у зворотному порядку: спочатку з’являлися спогади юності, потім
- зрілого віку і лише після цього - події останніх років.
Чому перебіг захворювання був саме таким? Яку закономірність
ілюструє цей випадок ?
3. Підготуйте план групової дискусії на одну із запропонованих тем:
«Проблема пам’яті є ровесницею психології як науки», «Пам'ять є соціальною
спадщиною, нашим безцінним багатством та силою», «Пам'ять є скарбницею
ідей, без якої суспільний процес був би неможливим», «Не існує поганої
пам’яті, є невміння нею користуватись».
Питання та проблемні ситуації для контролю, самоконтролю та
роздумів
1. За якими принципами пам'ять поділяється на різновиди?
2. У чому полягає відмінність короткочасної пам’яті від оперативної?
3. У чому виявляється основна відмінність образів та уявлень пам’яті від
образів сприймання?
4. Як можна пояснити явище ремінісценції?
5. У чому виявляються індивідуальні особливості пам’яті?
6. Чи всі умови продуктивного запам’ятовування перелічено: мета
запам’ятовування, позитивне ставлення до заучуваного, осмислення інформації,
повторення?
7. Як розуміють поняття автобіографічна пам'ять і метапам’ять?
8. Чи всі види пам’яті перелічено: довільна, мимовільна, образна, рухова,
словесно-логічна, емоційна, довготривала, короткочасна?
9. Іноді тривала робота щодо запам’ятовування навчального матеріалу
виявляється неефективною. Чим пояснити, що, по-перше, матеріал погано
запам’ятовується, по-друге, створюється ілюзія його запам’ятовування?
10. Багато людей для кращого запам’ятовування вдаються до нотаток.
Чому такий прийом сприяє кращому запам’ятовуванню матеріалу?
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Практичне заняття № 2.
Тема. Мислення. Інтелект
(2 год.)
Запитання для поглибленого вивчення
1. Поняття про мислення. Основні психологічні характеристики мислення
як пізнавального процесу.
2. Мислення як процес та діяльність. Мисленнєві дії та операції.
3. Види мислення та їх характеристика. Форми мислення.
4. Теорії мислення в психології.
5. Розвиток мислення. Поняття інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття творчого мислення, його особливості та умови продуктивності.
2. Індивідуальні особливості мислення. Методи вивчення мислення.
Індивідуальні науково-дослідні завдання
1. З’ясуйте ключові поняття теми, використовуючи психологічні словники
та довідники: мислення, мислитель ні операції, аналіз, синтез, абстрагування,
узагальнення, порівняння, конкретизація, класифікація, систематизація,
поняття, судження, умовивід, процес розуміння, проблемна ситуація, наочнодієве мислення, наочно-образне мислення, абстрактне мислення, теоретичне
мислення, практичне мислення, дискурсивне мислення, інтуїтивне мислення,
репродуктивне мислення, продуктивне мислення, індукція, дедукція, інтелект,
рефлексія.
2. Підготуйте реферат на одну із запропонованих тем: «Походження
розумових дій та операцій», «Принцип єдиного інтелекту і становлення
мислення професіонала», «Особистісна зумовленість мислення», «Критичність
мислення та його продуктивність», «Проблема мисленнєвих стратегій»,
«Формування інтелектуальної активності особистості», «Штучний інтелект
очима психолога».
Питання та проблемні ситуації для контролю, самоконтролю та
роздумів
1. У чому полягають особливості й основні переваги креативного
мислення, порівняно з традиційним?
2. Чи збігаються поняття «мислення» та «інтелект»?
3. Яка структура інтелекту та його основна роль в життєдіяльності
людини?
4. Що таке широта мислення? Глибина? Імпульсивність?
5. Яку роль відіграє в діяльності швидкість протікання мисленнєвих
процесів?
6. Що таке рефлексивна позиція щодо задачі, яка розв’язується?
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Практичне заняття № 3.
Тема. Уява
(2 год.)
Запитання для поглибленого вивчення
1. Поняття про уяву як особливу форму людської психіки.
2. Види уяви: активна, пасивна, продуктивна, репродуктивна – їх
особливості. Сновидіння, галюцинації, марення як види уяви.
3. Основні функції уяви. Уява в аутотренінгах та психотерапії.
4. Розвиток уяви. Зв’язок творчості з уявою.
Питання для самостійного опрацювання
1. Фізіологічне забезпечення процесів уяви.
2. Соціальна природа уяви.
3. Індивідуальні особливості уяви.
4. Взаємодія уяви як ідеального з органічними процесами
матеріальними.
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Індивідуальні науково-дослідні завдання
1. З’ясуйте ключові поняття теми, використовуючи психологічні словники
та довідники: уява, пасивна уява, активна уява, відтворююча уява, творча уява,
гіперболізація, схематизація, типізація, аглютинація, аналогія, творчість,
фантазія, сновидіння, галюцинації, марення.
2. Підготуйте виступ на одну із тем: «Натхнення і харизма. Поняття
харизматичного впливу», «Співвідношення творчості та професіоналізму»,
«Становлення творчої професійної діяльності», «Психологічний аналіз
винахідництва», «Психологічні особливості спільної творчої діяльності».
3. У письмовій формі підготуйте відповідь на психологічну задачу:
За законом (ефектом) Рібо, перша стадія розвитку уяви починається у віці
трьох років і охоплює дошкільний, підлітковий вік і юність. У цей час уява не
залежить від мислення, але у зв’язку з розвитком останнього між ними
складаються антагоністичні відносини. Наступна стадія відзначається
послабленням ролі уяви і посиленням здатності міркувати. На третій стадії уява
підкоряється мисленню, тобто в більшості людей вона занепадає і лише у
деяких піднімається над мисленням, стаючи справді творчою силою.
Чи витримав цей закон перевірку в часі? Чи відповідає він даним сучасної
психології уяви?
Питання та проблемні ситуації для контролю, самоконтролю та
роздумів
1. Як уява впливає на фізіологічні та органічні процеси людини?
2. Які властивості уяви формують найуразливіші аспекти особистості?
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3. Наведіть приклади вправ для розвитку уяви.
4. Обміркуйте твердження: «Витоком кожного великого успіху є велика
зухвалість уяви».
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