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АКТИВІЗАЦІЯ ЗОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ  

ПРИ ВИВЧЕННІ НЕПЕРЕВІРЯЄМИХ НАПИСАНЬ 

 

Програма кожного класу з російської мови включає список слів, 

які необхідно запам’ятати. Вчителі та учні називають їх 

словниковими або словами з неперевіряємими написаннями. 

Причина числених труднощів у роботі з цими словами полягає , на 

мій погляд, в тому, що частіше всього ми не пропонуємо учням 

раціональних способів їх запам’ятовування. Наприклад, учні 5 класу 

так описали рекомендовану їм послідовність підготовки до 

словникового диктанту: «Заучую, потім мама або тато диктують, а я 

пишу. Так раза три, чотири». Так пише учень з низьким рівнем 

навчальних досягнень. А ось описує роботу учениця з достатнім 

рівнем навчальних досягнень: «Прочитати два-три раза, написати 

два – три раза, а якщо будуть помилки, треба знову писати. Потім 

треба завчити це, перед уроком прочитати». Таким чином, основний 

спосіб запам’ятовування-багаторазове читання та багаторазове 

переписування. 

Суть проблеми, як мені здається, в тому, що більша частина 

навантаження в роботі зі словниковими словами лягає на зорову 

пам’ять та увагу учнів. А ці чисто психологічні характеристики в 

усіх дітей різні і потребують спеціальної роботи, а іноді й корекції 

ще в початковій школі. Багато вчителів, я думаю, приводило в 

відчай і те, що деякі діти не можуть написати знайомі слова під 

диктовку, і те, що вони не можуть навіть списати їх без помилок з 

дошки. А якщо при першому знайомстві словникові слова 

неправильно записані в робочий зошит або в словник, то послідуюча 

робота (така, наприклад, як складання словосполучень, речень з 

ціми словами, підбір споріднених слів) не просто не має сенсу, але й 

стає шкідливою. 

Тому пошук більш ефективних прийомів роботи з 

словниковими словами відбувався в двух напрямках: вибір такого 

способу первинного знайомства, який максимально виключав би їх 

неправильне написання, та створення умов міцного 

запам’ятовування цих слів. Найбільш важливим являється саме етап 
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пред’явлення слів,тому що завжди краще попередити помилку або 

не дати їй закріпитися, ніж потім її виправляти. 

Згідно спостереженням психологів, результати часто 

покращуються завдяки установці на запам’ятовування [1]. Тому 

перше знайомство з неперевіряємими написаннями відбувається 

таким чином. Група з шести-семи слів записується на дошці 

заздалегідь. Вчитель читає слова,чітко проговорює кожний звук. 

Діти не повинні списувати ці слова і писати під диктовку. Учням 

дається завдання протягом хвилини запам’ятати ці слова. Важливо 

пояснити їм, що вже сьогодні вони всі або майже всі напишуть їх 

без помилок. Для цього необхідно тільки уважно подивитися на 

слова та постаратися їх запам’ятати. 

Вчитель повинен порекомендувати найбільш раціональні 

способи запам’ятовування важких слів [2]: 

- проговорити вголос неголосно по одному слову по складах, 

потім закрити очі,щоб уявити слово написаним, а потім відкрити очі 

та перевірити себе; 

- мовчки подивитися на слова, читаючи їх по складах; 

- проговорити слова по складах. 

Але вибір одного з цих способів запам’ятовування не повинен 

бути випадковим. Він залежить від особливостей пам’яті дитини. 

Треба перевірити, який тип пам’яті розвинений у дітей краще 

(зорова, слухова, моторна). Це дасть можливіть запропонувати 

кожному науково обгрунтовану рекомендацію,яка опирається на 

свій головний тип пам’яті при підготовці до словникових і 

контрольних диктантів та других видів робіт. Результати перевірки 

показали, що у більшості дітей зорова пам’ять слабше,ніж 

моторна.Тому більша частина учнів використовує перший з 

перелікованих способів запам’ятовування. 

Після запам’ятовування, яке продовжується одну хвилину ,слова 

на дошці закриваються, і діти пишуть їх під диктовку, пробуючи 

відновити в пам’яті зоровий образ слова. Потім слова знову 

відкриваються, та учні самі здійснюють перевірку. При цьому при 

перевірці їм дозволяється проговорювати слово по складах, звіряя з 

записом на дошці та відмічая горизонтальною лінією кожний 

перевірений склад. Учитель в кінці перевірки просить підняти руки 

тих, хто не допустив ні однієї помилки, хто допустив одну і більше 

помилок. Як правило, три-чотири учня допускають одну помилку, 

два учня – по дві. Але важливо те, що помилки знайдені вже зараз, 

коли до словникового диктанту ще далеко. Та ще важливіше ,що 
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знаходять їх самі діти. Такий спосіб первинного знайомства з 

словниковими словами приносить дітям задоволення, тому що вони 

через три-чотири хвилини бачать результати своєї праці. Таким 

чином етап пред’явлення слів з неперевіряємими написаннями 

складається з обов’язкових елементів [3]: 

1) зорове та слухове сприйняття слів; 

2) запам’ятовування з опорою на тип пам’яті; 

3) запис слів під диктовку; 

4) самоконтроль. 

Другий етап роботи з словниковими словами, етап 

закріплення,будується за методикою,яка використовується часто в 

початковій школі. З групою з шести –семи слів, які учні запам’ятали 

за описаною вище системою, клас працює шість-вісім уроків підряд. 

На кожному уроці на це відводиться три-чотири хвилини. Прийоми 

роботи з цими словниковими словами повинні постійно мінятися. 

Спочатку необхідно роз’яснити, звідки береться група з шести-семи 

слів. 

Вчитель повинен заздалегідь скласти списки словникових слів 

,які учням необхідно вивчити протягом кожного семестру(по цим 

спискам й проводиться контрольний диктант). Ці списки й 

розбиваються на групи, які беруться для роботи протягом одного-

двох тижнів.Так, наприклад, в другій половині першого семестру 

учні шостих класів повинні вивчити 42 словникових слова. На етапі 

закріплення учням запропоновуються такі завдання: 

1. Скласти словосполучення з словниковими словами. 

2. Визначити лексичне значення слова «галерея», уточнить його 

по Тлумачному словнику С.І. Ожегова. Скласти з цим словом 

речення. 

Можна використовувати інші завдання, наприклад: підготувати 

повідомлення про походження одного або декілька слів. 

На етапі закріплення словникових слів обов’язково 

використовуються самоперевірка або взаємоперевірка,графічне 

коментування. 

Щоб підтвердити раціональність запропонованої методики 

запам’ятовування і закріплення правопису словникових слів 

,залишається привести деякі цифри. В першій половині першого 

семестру в 6 класі слова для контрольного диктанту були розбиті на 

групи по сім слів, але не всі вони звучали на уроках регулярно, а 

головне, не було етапу пред’явлення слів, активізуючого роботу 

уваги та зорової пам’яті. Результати контрольного словникового 
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диктанту були такі: кількість писавших-32; «11»-2, «8»-5; «5»-5; 

«2»-20. 

В другій половині першого семестру робота з групами 

словникових слів проводилась регулярно, на кожному уроці. 

Знайомство з кожною новою групою слів здійснювалось за 

наведеною вище методикою. Результати контрольного словникового 

диктанту в цьому ж класі: кількість писавших-28; «10»-15; «8»-10; 

«5»-3; «2»-0. 

Результати другого словникового диктанту доводять, що при 

вивченні слів з неперевіряємими написаннями велике значення має 

вибір прийомів роботи. Найбільше ефективними виявляються ті з 

них, які активізують роботу зорової пам’яті та уваги учнів і 

дозволяють враховувати психологічні особливості дитини. Звісно, 

при цьому необхідно постійно звертатися до таких вже перевірених 

прийомів, як співставлення написань, звертання до етимологічного 

аналізу слів.  
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СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ФАХІВЦЯ 

В УМОВАХ ВНЗ 

 

Темпи розвитку сучасної цивілізації вимагають радикальної 

зміни в галузі освіти, що виступає провідним компонентом 

культурного й соціального розвитку людини. Вища школа в 

кризовий період становлення нашого суспільства фактично відіграє 

роль, з одного боку, соціального стабілізатора, а з іншого, чинника 

інноваційного розвитку.  


