
Теорія пам’яті Г.К.Середи 

Одно з головних положень концепції Г.К.Середи – положення про 

співвідношення понять «пам’ять» і «діяльність». 

Він поставив питання: Як розуміти діяльнісну природу пам’яті: це залежність 

пам’яті від діяльності чи розуміння пам’яті як специфічної психічної 

діяльності? 

В межах діяльнісного підходу (П.І.Зінченко, А.О.Смирнов та ін.) довільна 

пам’ять розглядалась як специфічна мнемічна діяльність, а мимовільна – 

тільки як результат будь якої діяльності. В цій логіці мимовільна пам’ять не є 

пам’яттю. 

Вихід з цього протиріччя пропонується знайти у новому розумінні і 

перевизначені поняття пам’яті. Нове визначення має спиратися на ідею про 

те, що пам’ять є одночасно і дією, і її продуктом. 

Таке розуміння дає системно-діяльнісний підхід. 

При системному розгляді дія або процес не відриваються від продукту, тому 

що результат – це не тільки те, чим процес завершується, але й те, з чого він 

починається.  

Тому пам’ять розглядається не тільки як продукт дії, але й як умова 

здійснення подальшої дії. 

Г.К.Середою були сформульовані дві основні тенденції пам’яті. 

Інтенціональна тенденція в розумінні пам’яті 

Минуле закріплюється в пам’яті остільки, оскільки воно буде потрібно, тому 

пам’ять визначає не минуле, а майбутнє. Основним фактором, що конструює 

пам’ять людини, є майбутнє, або те, що буде, а не те, що було. 

Реконструктивна тенденція 

Реконструкція має стати головню і визначальною при розгляді власне 

психологічної природи пам’яті. Як такі, що підлягають реконструкції, мають 

бути зрозумілі всі процеси пам’яті, в тому числі і збереження, яке являє 

собою безперервну реконструкцію досвіду і підготовку його до нових умов 

функціонування. 

У пам’яті нічого не зберігається у незмінному виді, і ця мінливість пам’яті є 

законом її функціонування. 



Гіпотеза про футурогенну природу пам’яті, висунута Г.К.Середою 

1. Мнемічна продуктивність дії, що здійснюється в низці інших дій, залежить 

від організації системи дій:  

результат попередньої дії стає засобом здійснення наступної, і так по усьому 

ланцюжку дій;  

постановка  стратегічної задачі орієнтує на кінцевий результат і намічає рух 

до цього результату. 

2. Принцип фільтра 

У будь якій системі дій мнемічна селекція результатів здійснюється, 

виходячи з майбутньої дії і стратегічної задачі. 

Фільтр регулюється мотивами і цілями діяльності: майбутні цілі 

детермінують закріплення тих результатів, які будуть потрібні для 

подальшого протікання діяльності. 

Визначальною умовою запам’ятання є мотиваційно-потребносна настанова, 

спрямована у майбутнє.  

3. Темпоральна функція пам’яті 

Виконується часове співвіднесення результатів попередніх і майбутніх дій. 

Визначальною умовою запам’ятання є орієнтація даної дії на майбутню ціль, 

мотиваційно-потребностна настанова на майбутнє. 

Фактор часу впливає на пам’ять не сам по собі, а своїм діяльнісний 

наповненням. 

Специфічні функції пам’яті 

1. Часової організації елементів досвіду (що після чого відбувалося). 

2. Оцінічно-смислового фільтру – організації елементів досвіду за ознакою їх 

життєвої значущості для людини (що треба пам’ятати, а що можна і забути). 

Так що пам’ять «не зберігає, а створює». 

Оціночно-смисловий фільтр 

В якості оціночно-смислового фільтру пам’ять, як неусвідомлювана 

суб’єктом діяльність, включена в іншу діяльність, що характеризується 

свідомими цілями, мотивами і засобами. 



Системоутворюючий фактор пам’яті 

Системоутворюючим фактором пам’яті людини є орієнтація на майбутнє.  

Це поняття може виконувати функцію загального пояснювального принципу 

при розгляді різних явищ людської пам’яті. 

З операційно-змістовної сторони – це безперервне відтворення всього досвіду 

за ради його майбутньої спеціалізації. 

Експериментальні дослідження ефектів пам’яті 

Інтерференція – витіснення матеріалу однієї дії і включення матеріалу іншої 

дії. 

Ефект краю – заклечається в тому, що крайні елементи ряду завжди 

запам’ятовуються краще, ніж середина. 

Ефект Рестрофф – при якому краще запам’ятовується фігура, яка 

відрізняється від більш-менш однорідного фону.  

Ефект ремінісценції (ефект Белларда) – полягає в тому, що відстрочене 

відтворення продуктивніше безпосереднього. 

Г.К.Середа висунув гіпотезу, що всі мнемічні ефекти мають єдину природу, і 

їх прояв залежить від організації системи дій. Чим більше взаємопов’язані 

дії, тим менше виражений прояв відповідного ефекту. При автономних діях з 

елементами ряду ці ефекти проявляються в більшій мірі. 

Елементи неорганізованого матеріалу упорядковуються за допомогою двох 

типів операцій, розведених у часі: 

 впізнання цілого 

 організація частин. 

В першу чергу здійснюються операції впізнання цілого, для яких релевантні 

граничні елементи матеріалу. 

Після операцій впізнання виконуються операції організації частин, для яких 

релевантні вже інші, середні, не граничні елементи ряду. 

Пам’ять і особистість 

Особистість розуміється як визначальна детермінанта людської пам’яті, 

оскільки програма фіксації минулого задається мотиваційно-потребносними 



утвореннями особистості, її орієнтацією на майбутнє, яка виступає в якості 

центрального системоутворюючого фактору в системі пам’ять – особистість.  

«Скажи мені, хто ти, і я скажу тобі, що ти пам’ятаєш; скажи мені, що ти 

пам’ятаєш, і я скажу тобі, хто ти». 

Вивчення впливу особистості на пам’ять 

Виявлення мотиваційно-смислових настанов особистості і їх зміна дозволять 

вивчати залежність продуктивності запам’ятання матеріалу від ступеня його 

релевантності відповідним мотивам, настановам, цілям, тобто вплив 

особистості на пам’ять. 

Вивчення впливу пам’яті на особистість 

Організація діяльності зі значущим для людини матеріалом. 

Зникнення одних елементів і поява інших при відтворенні матеріалу дасть 

картину роботи пам’яті і становлення нового мотиваційно-смислового 

утворення особистості. 

Основні положення теорії пам’яті Г.К.Середи 

Нове визначення пам’яті як психологічного механізму системної організації 

індивідуального досвіду, необхідної умови здійснення майбутньої діяльності. 

Обґрунтування гіпотези про футурогенну природу пам’яті. 

Виділення двох специфічних функцій пам’яті: часової організації елементів 

досвіду і оціночно-смислового фільтру. 

Виявлення двох тенденцій пам’яті: інтенціональної і реконструктивної. 

Постановка проблеми взаємозв’язку пам’яті і особистості (вплив особистості 

на пам’ять і пам’яті на особистість). 

 

 

 


