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за	 їх	 думкою,	 відносяться	 агресивність,	 безвідповідальність,	 позиція	 «я	 завжди	
правий»,зарозумілість,	строгість,	формалізм,	суб’єктивізм	в	оцінюванні	досягнень	студентів.	

Наше	 дослідження	 носило	 пілотажний	 характер.	 Але	 отримані	 результати	 дозволяють	
нам	зробити	наголос	на	тому,	що	знання	і	урахування	особливостей	сприйняття	студентами	
викладачів	 є	одним	з	пріоритетніших	завдань,	вирішення	яких	спрямоване	на	підвищення	
якості	освіти	у	сучасному	виші.	
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В	 останні	 десятиліття	 в	 психологічних	 публікаціях	 і	 дослідженнях	 все	 частіше	
зустрічається	 поняття	 метакогнітивних	 процесів,	 поява	 нового	 напрямку	 в	 психології	 –	
метакогнітівної	 психології.	 На	 відміну	 від	 традиційних	 когнітивних	 процесів,	 які	
переробляють	 інформацію,	 метакогніціі	 відповідають	 за	 саморегуляцію	 інтелектуальної	
діяльності.	 Однак	 предмет	 метакогнітивної	 психології	 поки	 що	 не	 визначений,	 поняття	
метапізнання	трактується	по-різному.	У	нашій	роботі	ми	розглянемо	теоретичні	аспекти	та	
проблеми	метакогнітівної	регуляції	діяльності	в	сучасній	психології.		

А.	В.	Карпов	 вважає,	 що	 одним	 з	 головних	 положень	 сучасного	 метакогнітівізма	 є	
обгрунтування	 існування	 особливого	 і	 якісно	 специфічного	 класу	 психічних	 процесів	 –	
«вторинних»	(тобто	метакогнітівних)	процесів.	Вони	спрямовані	на	організацію	і	регуляцію	
основних	 когнітивних	 процесів,	 які	 охоплюють	 в	 даному	 психологічному	 напрямку	
поняттям	 «первинних»	 процесів.	 Предметом	 «вторинних»	 процесів,	 їх,	 так	 би	 мовити,	
«матеріалом»	є	самі	ж	психічні	процеси	[1,	с.	69–70].		

Поняття	 метопізнання	 ввів	 в	 психологію	 Дж.	 Флейвелл.	 Він	 розуміє	 метапізнання	 як	
систему	знань	людини	про	особливості	власної	пізнавальної	сфери	і	способи	її	контролю.	Він	
виділив	 чотири	 компонента	 метапізнання:	 метакогнітивні	 знання,	 досвід,	 цілі	 та	 стратегії.	
Метакогнітивні	 знання	 і	 досвід	 забезпечують	 здатність	 суб’єкта	 інтроспективно	
переглядати	 і	 відстежувати	 хід	 своєї	 інтелектуальної	 діяльності.	 Метакогнітивні	 цілі	 і	
стратегії	–	це	процеси,	які	спрямовані	на	контроль	і	регуляцію	пізнання.	В	цьому	і	полягає	їх	
відмінність	 від	 когнітивних	 процесів	 [3,	 p.	 38].	 С.	Тейлор	 визначає	 метапізнання	 як	 знання	
про	 те,	 як	 застосувати	 свої	 знання	 ефективно	 і	 надійно	 [7,	 p.	 29].	 А.	 Браун	 вказує,	 що	 до	
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області	 пізнання	 відносяться	 знання	 щодо	 будь-якої	 області	 дійсності,	 метапізнання	
визначається	як	пізнання	власного	пізнання	[2,	p.	82].	

Що	 стосується	 регуляції	 діяльності,	 то	 А.	Браун	 вказує,	 що	 метакогнітивні	 процеси	
дозволяють	регулювати	і	контролювати	навчання,	 і	складаються	з	планування	і	контролю	
пізнавальної	 діяльності,	 а	 так	 само	 перевірки	 результатів	 цих	 заходів	 [2,	 p.	 47].	 Р.	Клюкве	
виділяє	 два	 види	 процесів,	 які	 здійснюють	 контроль	 і	 регулювання	 когнітивних	 процесів.	
Виконавчі	 процеси	 контролю	 допомагають	 ідентифікувати	 задачу,	 над	 якою	 працює	
людина,	перевірити	і	оцінити	просування	своєї	роботи	і	передбачити	яким	буде	результат.	
Виконавчі	процеси	регулювання	допомагають	розподілити	ресурси	для	поточного	завдання,	
визначити	 порядок	 кроків,	 які	 будуть	 прийняті	 для	 вирішення	 завдання	 і	 встановити	
інтенсивність	і	швидкість	виконання	завдання	[4,	p.	33].	Р.	Стернберг	у	своїй	«триархаїчній	
теорії	 інтелекту»	 в	 системі	 процесів,	 що	 відповідають	 за	 переробку	 інформації	 виділяє	
особливу	 групу	 метакомпонентів,	 виконавчих	 процесів,	 які	 контролюють	 когнітивні	
компоненти,	а	так	само	дозволяють	отримувати	зворотний	зв’язок	з	цими	компонентами.	Ці	
процеси	 охоплюють	 планування,	 оцінку	 і	 контроль	 вирішення	 проблем,	 вибір	 форми	
презентації	завдання,	свідомий	розподіл	уваги,	організацію	зворотного	зв’язку	і	т.	д.	[6,	p.	72]	
На	 думку	 Д.	 Ріглі,	 П.	 Шетца,	 Р.	 Гланца	 і	 С.	Вайнштейна	 метакогнітивні	 процеси	 включають	
планування	 і	 вибір	 стратегії,	 свідомий	 контроль	 ходу	 навчання,	 виправлення	 помилок,	
аналіз	ефективності	пізнавальних	стратегій	і	зміна	поведінки,	коли	це	необхідно	[5,	p.	61].	

Таким	 чином,	 можна	 відзначити,	 що	 на	 сучасному	 етапі	 розвитку	 психології	 зміст	
метакогнітивної	 регуляції	 включає	 в	 себе:	 метакогнітивні	 знання,	 досвід,	 цілі	 та	 стратегії.	
Метакогнітивні	 знання	 і	 досвід	 забезпечують	 здатність	 суб’єкта	 інтроспективно	
переглядати	 і	 відстежувати	 хід	 своєї	 інтелектуальної	 діяльності.	 Метакогнітивні	 цілі	 і	
стратегії	 –	 це	 процеси,	 які	 спрямовані	 на	 контроль	 і	 регуляцію	 пізнання.	 Метакогнітивна	
психологія	 –	 це	 один	 з	 наймолодших	 напрямків	 у	 психології	 пізнання,	 тому	 дискусії	 з	
приводу	його	змісту	ще	продовжуються.	
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