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<<Вплив iнтерференцiТ на метапам'ятт€вi судження студ8нтiв>>,
:.

i.
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата психолоЬiчних наук

Актуальнiсть обраноТ дисертанткою теми не викликае cyMHiBy, адже
t

однiею з найважливiших проблем сучасноТ педагогiчноi та BiKoBpT психологii
!

е пiдвищення якостi засвоення навчапьного матерiалу студентамф. При цьому

одним iз основних чинникiв продуктивностi засвоеннrI iнформацiТ е
;

метапам'ятъ, що розкривае закономiрностi процесiв пам'яцi з позицiТ

суб'скта, який оцiнюе та реryлюс if продуктивнiсть.
I

t

Запропонована дисертанткою робота характеризуеться; системним

пiдходом до предмету дослiдження. Структурно дисертацiя сЁладаеться iз
..

вступу, трьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел'та додаткiв.
I

Чiтко сформульованi об'ект, предмет, мета та завдання дозволили спла}Iувати

та здiйснити дисертацiйне дослiдження на н€Lлежному науковому piBHi.
|!lpyHToBHo описано комплекс теоретичних, експерименtальних та

статистичних шлетодiв, спрямованих на розв'язання поставлених dавдань.

Об'ектом дослiдження визначено метапам'яттевi суджеriня як засiб
t

монiторинry метапам'ятi студентiв, а предметом особливостi впливу

,i

Волошиною В.О. реалiСовано через
iсу{асних наукових у$влень про

Вiдповiдно до об'екту, предмету та актуальностi диёертацiйного

дослiдження, мета даноТ роботи полягае у теоретичному обry;}нтуваннi та

експеримент€tльному виявленi особливостей впливу iнтерференцiТ на

iнтерференцiТ на N{етапам'яттевi судження студентiв.

,Щосягнення мети дисертанткою

здiйснення теоретичного аналiзу

метапам'яттевi судження студентiв та розробцi вiдповiдirих шляхiв



iнтерференцiю, метапам'яттевi судження та метапам'ять

вiтчизнянiй та зарубiжнiй лiтературi.

Робота, поза cyMHiBoM, акту€шьна як з теоретичноТ, так

точки зору. Теоретичне значення цiеТ дисертацiТ мiститься

:

]:

1

особистостi у

ф

з практично1

.здlисненому
,t.

. дослlдженl

1

в

Волошиною В.о. теоретико_експеримент€Lпьному

метапам'яттевих суджень студентiв в умовах впливу прdактивноТ та

ретроактивноi iнтерференцiТ; систематизацii параметрiв експеррIмент€IJIьного

вивчення метапам'яттсвих суджень студентiв та обцрунтованi релевантних
;

математичних методiв ik дослiдження. OKpiM цього, дисертантка у своiй

роботi да€ вiдповiдi на TaKi базовi три питання: По-перше, hKe мiсце у
r

cTpyкTypi займають метапам'яттевi судження? По-друге, яке значення

метапам'яттевi судження вiдiграють у засвоенi навчальноi'] iнформацiТ

студентами? По-трете, у чому полягас вплив iнтерференцii на метапам'яттевi

судженнri студентiв?

У- riiiБiтйчнойу план1 дисертацlине

використовувати розробленi авторкою шляхи

гlроцесi навчання студентiв в умовах впливу iнтерференцii. I_{e, наприклад,

розроблена та апробована авторська тренiнгова програма оптимiiацiТ процесу

монiторингу метапам'ятi студентlв в умовах впливу iнтерференцiТ. А також,

теоретично та емпiрично обlрунтуваннi методичнi рекомендацi? викJIадачам

ВНЗ щод0 оптимiзацii процесу монiторинry метапам'ятi студентiв.

Не викликае заперечень трактування новизни. Yci BiciM пунктiв

новизни, позначенi у вступi, пiдтверджено як в ходi теоретичного аналiзу, так
.}

i за допомогою власних експериментiв автора.
:

Щисертацiйне дослiдження виконано вiдповiдно до плаhу науковоi

дiяльностi кафедри психологiТ та педагогiки Нацiонального унiверситету

<Острозька академiя>>, здiйснене в межах науково-досjriдних тем

<<Психологiчнi особливостi впливу монiторингу метапам'ятi осЬбистостi на

прогностичну валiднiсть засвосння, вiдтворення та зберiгання i"u""-""oro
матерiалу у студентiв ВНЗ> (державниЙ ресстрацiйний номер 01.12U000994),



<Iнтерференцiя як феномен пам'ятi та

реестрацiйний номер 0 1 14U00057 4).

Тема дисертацii узгоджена в Мiжвiдомчiй

дослiджень iз педагогiчних i психологiчних наук

27.11.2а|2 р.).

у вступi дисертант освiтлюе акту€Lльнiсть обраноi теми, формулюе
об'ект, предмет, мýту, завдання дослiдження, розкривае йфго наукову

новизну, практичне значення, наводить данi щодо апробацiт i впровадження

результатiв дослiдження. I

ознайомлення iз змiстом першого роздiлу <Теоретико-методологiчнi

зааади дослiдження метапам'ятi особистостi та iнтерференцiт у психологiчнiй

лiтературi> свiдчить про фунтовне вивчення Волошиною в. о.
методологiчних i наукових основ дослiджуваноi проблеми.,.щйсертанткою

проаналiзовано понятiйний апарат за теNIою дослiдження. Зокрема, З&

результатаN{и аналiзУ наукових джерел уточнено поняття <<м'етапам'ять)),

охарактеризовано ocHoBHi види метапам'яттевих суджень, ро.*рйrо ix роль у
ilроцесах запам'ятовування та у навчальнiй дiяльностi; студентiв,

?

проаналiзовано ocHoBHi закономiрностi виникнення феномена iнтерференцiТ

у ilроцесаХ пам'ятi, а також наведено ocHoBHi HayKoBi резу;tьтати щодо

впливу iнтерференцiт на процеси метапам'ятi. Важливоюi складовою

ДОСлiДЖення € ВиЗначення метапам'ятi як однiеТ з ключо""11 iдетермiнант

ефективностi навчЕtльно-професiйноТ дiяльностi та засвоення знаirrь, що TicHo

гtов'язана з процесами пам'ятi, визначаючи та цiлеспрямовуючи rх.

Щисертантка продемонструв,Lла добре розвинену зДатнiсть до

узагапьнення складного теоретичного матерiалу та констатуваJIа, що у
сучасних дослiдженнях метапам'ятi нема€ единоТ класифiкачii видiв

МеТаПаМ'яТТСВих сУджень. Проте, розкрила, що найбiльш оптимальними для

експеримент€tJIьного вивчення € група метапам'яттевих с}джень, що

здiйснюються щодо окремого процесу пам'ятi: засвоення (EOL та EOR

l

метапам'ятi>> t (державний

:

радi з координад{ii наукових

в УкраiЪi (протркол }lb 9 вiд

судження), збереження (JOL та FоК судження) ,а вiдтворення (RCJ
I



судження) цiльовоi iнформацiТ. LIя група метапам'яттевих суджень корисна

не лише як засiб впорядкування уявлень про цеЙ феномен, аJIq i як чiткий

перелiк змiнних, якi задiянi в емпiричнiй частинi дослiдження. .

Таким чином, HayKoBi положення теоретичноi частини роботи повною

мiрою обЦрунтованi адекватною методологiчною та теоретичною' орiентацiею

автора, опорою на HoBiTHi теоретичнi положення в областi, що 
"йr.rаеться..

У належнiй мфi обГрунтованими е i власнi емпiричнi зна>iiдки автора,

оскiлъки методи i методики дослiдження вiдповiдають його предйету i цiлям.

.Щослiдницька вибiрка репрезентативна. Математико-статистична обробка
'

цiлком коректна i вiдповiдас природi отриманих даних. i

",", "*У""другошr5l,розжiЯi,диеермцirкЕкстrериментальве,доелiджЬнrtr вшftтву

iнтерференцiТ на метапам'яттевi судження>) автором здiйснено анаJIiз рiзних
I

параметрiв метапам'яттсвих суджень та обlрунтовано методи.iнi засади ix

вивчення (експеримент€lJIьнi методи, математико-статистичнi критерiТ тощо).

Також у цьому роздiлi представлено результати описано пiоцедуру та

проаналiзовано резулътати пiлотажного експерименту з моделЁвання умов
iнтерференцiТ за класичною схемою АВС, на ocнoBi якого буrrо проведено

експеримент для дослiдження впливу iнтерференцiТ

метапам'яттевих суджень студентiв. Описано процедуру

на'

та

здiйсненнi метапам'яттсвих суджень студентами

iнтерференцiТ.

У третъому роздiлi - <Оптимiзацiя цроцесу монiторинцiметапам'ятi

студентiв в умовах впливу iнтерференцii> визначенi та оirисанi мета,

завдання та змiст тренiнговоТ програми оптимiзацii процесу lмонiторингу

метапам'ятi студентiв та наведено результати формувzulьного еriсперименry.

Здiйснений ана-пiз експериментzIпьних даних пiдтвердив ефективнiсть

програми оптимiзацii процесу монiторингу метапам'ятi студентiЬ. А також у

цьому роздiлi викладено методичнi рекомендацii щодо о.rr"*i.ЕцiТ процесiв

метапам'ятi у процесi засвоення знань студентами. З о.Jr"ду на це,

t

параметри

результати

в умоЁах впливу
I
:

r.:



розроблена й експериментапьно апробована Волошиною В. О. тренiнгова

програма оптимiзацiТ процесiв метапам'ятi студентiв, як способу зменшення
.1впЛиВу lнтерференцII с цlнною для пlдготовки студентiв у системi вищоТ

освiти. }

l
Висновки загаJIом свiдчать про реа_пiзацiю поставлениц завдань та

досягнення мети дисертацiйного дослiдження. '

OcHoBHi положення роботи знайшли вiдображення у 23 наукових

публiкацiях,7 з яких опублiкованi у виданнях, затверджених ВАК УкраiЪи, 2
\

дисертацiТ.

Разом з тим, слiд зробити наступнi зауваження та побажанiля:

1. Заслуговуе на позитивну оцiнку теоретичне та емпiричне

дослiдження впливу iнтерференцiТ на метапам'яттевi судженф сryдентiв.

Однак, на нашу д}мку, його доцiльно було б доповнити бiльrrr грунтовним
a

анатliзом вiтчизняноТ теоретичноi методологiТ та термiнологiТ.

2" В дисертацiт бракус бiльш детального обrрунтувёння блокiв

тренiнговоТ програми щод0 оптимiзацiТ процесу монiторинryiметапам'ятi

студентiв.При цьому опис ix змiсту та мети е вичерпним. i
;

З. Висновки до другого роздiлу не шовнiстю охоплюють результати

проведеного емпiричного дослiдження. l

4. Також слiд зауважити на граматичнi, стилiстичнi огрiхи та русизми,

що зустрiчаються в окремих частинах дисертацiТ. l
Проте, висловленi зауваження не зменшують загальну позитивну

оцiнку проведеного дослiдження й не спростовують основних висновкiв

дисертантки. i,

загальний висновок 
i

1. Щисертацiйна робота ВолошиноТ BiKTopiT олександрiвни <<Вплив

iнтерференцiТ на метапам'яттсвi судження студентiв>> с iзавершеною
l .-цауковою працею, що присвячена актуЕtльнiй та практично значимiй TeMi.

2. Щисертацiя мiстить HoBi, оригiнальнi теоретичнi ia практичнi
я

i

l

l



роЗробки, якi е реЗультатом пошуку, здiЙсненого на високому науковому

piBHi з квалiфiкованим використанням сучасних методiв псйхологiчного

дослiдження. Отриманi результати в повнiй Mipi е новими, ор".i"-ьними та

достовiрними та сутт€во поглиблюють HayKoBi уявлення про,особливостi

впливу iнтерференцii на метапам'яттевi судження студентiв. ,

З" Змiст, обсяг, структура та оформлення дисертацiТ $iдповiдають

виI\Iогам, що висуваються МОН УкраiЪи до подiбного роду наукових

дослiджень. ':

дисертац11.

5. OcHoBHi HayKoBi результати повнiстю

кiлъкостi статей, опублiкованих у наукових фахових

оприлюднено на наукових конференцiях.

У цiлому дисертацiйне дослiдження <<Вплив iнтецФегенцii на

За cBoiM змiстом автореферат вiдображас ocHoBHi положення

викладено

l

в необхiднiй
,

вЕданнях, т&

метаг{ап4'яттевi судження студентiв)> е завершеною науковою працею, яка мас

наукову новизну, теоретичне i практичне значення i вiдповiдае вимогам

<Порядку присудження наукових ступенiв i присвоення вченрго звання>),

затвердженого MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи, а ii авторЙ, Вопошина,

Вiкторiя Олександрiвна, заслуговуе црисудження iй наукового ступеня

кандидата психологiчних наук за спецiальнiстю 19.00.07 - пфагогiчна та

BiKoBa психологiя. I

Завiдувач кафедри практичноi
ilсихологii Харкiвського

Хомуленко

4.

6.

i

т. Б,

1

нацiонального педагогiчного
унiверситету iM. Г.С. Сковороди,
доктор психOлогiчних на
професор бýi-Ъ}:,i;

"'tУý8dr-

! i .';:t Uc
засвiдчу


