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Основні положення 

Діяльнісний підхід до пам’яті 

Закони запам’ятовування можуть бути виявлені тільки у вивченні 

реальної осмисленої діяльності суб’єкта.  

Вони виражають розвиток цієї діяльності, в процесі якої формується і 

перебудовується свідомість суб’єкта. 

Новий принцип діяльності виступав як альтернатива принципу 

асоціації і принципу структури, оскільки в них пояснення фактів свідомості 

виводилось із самої свідомості суб’єкта або із загальних законів діяльності 

його мозку. 

 

Особистісний підхід  

Запам’ятовування, забування і відтворення може одержати правильну 

характеристику за умови аналізу їх у зв’язку з загальним процесом 

формування особистості, з розвитком її мислення і свідомості.  

 

Поєднання діяльнісного і особистісного підходів 

Висновки щодо того, що 

 процес відтворення має активний творчий характер,  а не є звичайним 

пригадуванням, спливанням уявлень у тому вигляді, в якому вони були 

відображені при навчанні; 

 повторення має слугувати «не тільки простому закріпленню або 

відновленню раніше одержаних знань, але й якісному їх 

перетворенню». 

  

Основні положення концепції П.І.Зінченка 

1. Функція пам’яті складається у виборчому закріпленні індивідуального 

досвіда і в подальшому його використанні в конкретних умовах життя 

людини і в його діяльності. 



2. Мимовільне запам’ятовування може бути як продуктом поточної 

діяльності, так і результатом відволікання від неї, тобто випадковим 

запам’ятанням. 

3. Мимовільне і довільне запам’ятання і відтворення є двома послідовними 

ступенями в розвитку пам’яті дітей. 

4. У дошкільників центральне місце в закріпленні ними індивідуального 

досвіду займає мимовільна пам’ять. 

5. З появою довільної пам’яті мимовільна пам’ять не тільки не втрачає свого 

значення, але продовжує удосконалюватися.  

6. Мимовільне запам’ятовування як продукт діяльності є завжди 

опосередкованим, оскільки діяльність, в якій воно здійснюється, завжди 

пов’язана з певними цілями і відповідними ним засобами. 

 

Методологія досліджень 

1.Основною одиницею в аналізі структури процесів пам’яті, їх 

функціонування і розвитку, має бути дія суб’єкта. 

2.Основна задача дослідження – вивчення закономірностей мимовільного 

запам’ятовування і його особливостей у порівнянні з довільним 

запас’ятовуванням. 

3.Одна з гіпотез П.І.Зінченка: «Різний рівень оволодіння досліджуваними 

різного віку певними засобами роботи над матеріалом для досягнення 

пізнавальної і мнемічної цілі буде викликати і зміни у взаємовідносинах 

мимовільного і довільного запам’ятовування». 

4. В дослідженнях П.І.Зінченка мимовільне запам’ятовування вивчалось як 

продукт діяльності на відміну від досліджень у закордонній психології, в якій 

мимовільне запам’ятовування вивчалось як продукт різного роду відволікань 

від будь якої діяльності. 

5.Закономірності мимовільного і довільного запам’ятання встановлювались в 

експериментах, в яких вивчались залежності продуктивності запам’ятання 

від низки незалежних факторів: 

 а) вікового (генетична залежність) 

 б) стимульного (залежність від матеріалу запам’ятання) 

 в) мотиваційного (залежність від мотиву діяльності) 

 г) структурно-діяльнісного (залежність положення матеріалу для 

запам’ятання в структурі діяльності) 

 д) операційного (залежність від типу задачі і складності засобів 

діяльності). 

 

Експерименти П.І.Зінченка 

Експерименти побудовані за двофазним типом: спочатку фаза 

діяльності з матеріалом (пізнавальна або мнемічна задача), потм фаза 

відтворення несподіваних для досліджуваних частин матеріалу. В 



експериментах з мимовільного запам’ятовування досліджувані не мають 

здогадуватись про наступну задачу відтворення. 

Експеримент з 15-ю картинками. 

Результати: 

Значно краще мимовільно запам’ятовується той матеріал, який 

включений в предмет діяльності. 

Експеримент з різними пізнавальними задачами: краще мимовільно 

запам’ятовується самостійно створений матеріал, ніж даний у готовому виді. 

Цю закономірність зараз називають ефектом генерації. 

 

Закономірності (ефекти), встановлені П.І.Зінченком: 

 Ефект активності 

 Діяльнісного опосередкування 

 Місця матеріалу в структурі діяльності (структурно-діяльнісний ефект) 

 Сумісності(несумісності) задач 

 Коли діяльність досліджуваного приймає роздвоєний характер, бо 

пізнавальна дія ще засвоєна не настільки гарно, щоб слугувати засобом 

запам’яирвування, вона стає перешкодою для запам’ятовування. 

 Глибина (рівень) обробки  

 Продуктивність запам’ятовування матеріалу визначається не тільки 

його місцем в структурі діяльності, але й об’єктивним змістом. 

Змістовний матеріал мимовільно запам’стається краще, чим 

незмістовний, навіть якщо він не входить у ціль діяльності. 

 


