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ТЕРЕТИЧНА ЧАСТИНА: лекція від 258 березня 2020 
Тема 1.4 

Основи когнітивної психології)  

Повертаємося до Основ психофізіології діяльності людини. 
В підручнику основні положення теми викладені на сторінках: 

 
Від ст.: 43 до ст.: 57 [1 ] 

 
Когнітивна психологія вивчає процеси отримання людиною 

інформації про світ, її збереження, переробку і перетворення в знання. 
Наведений малюнок ілюструє сфери і напрямки. 
Очевидно, що нас буде цікавити ліва частина напрямків і особисто 

процеси сприйняття. 
 

 
 

Вивчаючи діяльність пам’яті і механізми сприйняття, ми 
зосередимося на специфічних механізмах взаємодії образів  середовища 
і когнітивних процесах всередині нашого мозку щодо їх обробки. Знання 
про довкілля і світ є результатом формування суб'єктивного образу 
предмету, явища або процесу об’єктивного світу, що безпосередньо 
впливає на аналізатор або систему аналізаторів людини. Тут прийдеться 
вивчити нові терміни і поняття (в досить незвиклій кількості;тобто їх 
буде багато). 
Механізми апперцепції , тобто сприйняття на основі попереднього 
досвіту основані на роботі пам’яті. Детально розберіться з основними 
видами пам’яті і її механізмами (див. черговий малюнок). 



 
 

Слід чітко з’ясувати особливості, швидкодії і різницю в об’ємах 
оперативної, короткочасної і довготривалої пам’яті. Далі буде 
нескладно зрозуміти механізм сприйняття і послідовність 
встановлення образу через дію механізмів пам’яті. 

 



Наступні частина нашої лекції – це формування суб’єктивного образу 
середовища; Чому суб’єктивного, – бо кожен з нас створює, зберігає і 
відтворює свої особисті образи і їх інтерпретацію. 
Слід чітко зрозуміти ролю середовища, бо саме в ньому розкривають 
усі напрямки діяльності, що об’єдналися під прапором Дизайну. 
Пропонуємо основні терміни з цієї сфери: 

 
Далі обов’язково слід розібратися з принципами 
гештальтпсихології і поняттям гештальту. Якщо вже зовсім 
коротко, то гештальтпсихологія пояснює механізми сприйняття, що 
відбуваються природнім шляхом. Наша свідомість не полюбляє 
неточні або недосконалі образи і підсвідомо виправляє їх; 

 



Погодьтеся, щось не так з двома кутами, вони і не гострі (і не тупі) і 
не прямі, і це дратує. Поряд із гештальтами, котрі можна віднести до 
універсальних принципів сприйняття, існують ще одні, майже на стільки ж 
універсальні принципи, що отримали назву “перцептивних 
стереотипів”. Принцип стереотипів є менш універсальним ніж гештальти 
і стосується певних кіл людей, об’єднаних професійно, або таких, що 
мають загальні культурні уявлення. Стереотипи також формуються під 
дією унормувань і стандартів і залишаються незмінними протягом довгого 
часу, а найчастіше – усе життя (наприклад: лівосторонній або 
правосторонній рух транспорту); 

Моделювання середовищних ситуацій – це створення певних 
моделей, що відбивають основні ознаки даної середовищної ситуації. 
Такі моделі назвали «паттернами». Під таким кутом зору, ми можемо 
уявити середовище як набір певних візуальних патернів, які ми здатні 
розпізнавати за їх основними ознаками. 

 

 
 
Якщо під внутрішньою функцією патерну ми розуміємо його 
архітектурно-середовищний сенс, то цікавим є і зовнішній бік його 



функціонування, тобто те, як люди засвоюють певну середовищну 
ситуацію, наприклад: 

 

 
 
Сприйняття середовища відбувається за тими ж самими законами, що 
і сприйняття взагалі. Навіть якщо вважати середовище умовно 
«більшим» за якийсь конкретний об’єкт, то не слід думати, що наш 
об’єм сприйняття від того виріс, він залишився тим самим: 7±2. 
Особливою є роль інформаційної складової середовища. Вона, 
зазвичай майже не пов’язана із архітектурною складовою і часто 
функціонує окремо від неї. Тому важливо розуміти взаємодію 
елементів інформаційного поля між собою (тобто в середині). 



 
 
Далі ми наводимо ланцюжок, що пов’язує носій інформації з 
особливістю його сприйняття і дією, яка і є метою будь-якого 
інформаційного повідомлення. 
 

 
 
Правила проектування інформаційного середовища і відповідних 
систем ми розглянемо пізніше, а саме в проектних розділах. 
 
Наступна сторінка містить рекомендації до практичної частини нашого 
курсу. Не забуваємо, що успішна курсова робота є основою успішного 
заліку. 



ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: [5 ] 
(продовження після пункту №5) 

 

6) це етап створення ескізних пропозицій щодо майбутнього рішення 
захватної частини інструменту; його слід розвинути принаймні в трьох 
напрямках;бажано, щоби кожна ескізна пропозиція містила ідеї щодо 
подолання недоліків прототипу; 
7) на основі ескізних пропозицій сформулювати єдине конкурентно 
обґрунтоване рішення, яке слід зафіксувати у вигляді форпроекту; 
8) виконати кресленик запропонованого руків’я в масштабі 1/1 з 
функціональною частиною або її фрагментом, що відображає 
функціональні ознаки інструменту. 
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