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ТРЕНУВАННЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ ПАМ’ЯТІ  
ЯК НЕОБХІДНА ВИМОГА ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 
МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

У статті розглядається пам’ять як психологічна категорія в її взаємозв’язку з мето-
дикою викладання англійської мови за професійним спрямуванням у морських академіях. 
Відомо, що без гарного знання морської англійської мови майже неможливо уявити роботу 
в сучасному торговельному флоті. Тому важливість тренування довготривалої пам’яті 
важко переоцінити, особливо коли йдеться про вивчення фахової термінології. Метою 
дослідження є окреслення основних прийомів (прийом «loci», прийом «слів-вішалок» і при-
йом ключового слова) і розгляд базових методів тренування довготривалої пам’яті, які допо-
магають запам’ятовуванню професійних термінів і фраз іноземною мовою та сприяють їх 
використанню в подальшій роботі протягом тривалого часу майбутніми фахівцями мор-
ської галузі. Методи дослідження – теоретичні (аналіз і синтез наукової літератури з педа-
гогіки та методики викладання іноземної мови) та емпіричні (спостереження, порівняння 
та експеримент на заняттях із морської англійської мови, узагальнення досвіду тренування 
довготривалої пам’яті в процесі вивчення іноземних мов). Результатами проведеного дослі-
дження можна вважати виокремлення трьох найбільш ефективних методів тренування 
довготривалої пам’яті, спрямованих на запам’ятовування іншомовної інформації – вдумли-
вість та осмислення, інтерес до теми та асоціації. Висновки: тренування довготривалої 
пам’яті – це складний процес, який вимагає зусиль як із боку викладача (пояснення здобувачам 
вищої освіти основних механізмів пам’яті з метою формування в них осмисленого підходу до 
запам’ятовування необхідної професійної інформації, створення сприятливих умов на занят-
тях), так і з боку курсантів (формування зацікавленості темою та осмислення важливості 
такої інформації для подальшої роботи за спеціальністю). Саме осмислений підхід до мате-
ріалу, який підлягає запам’ятовуванню, значно допомагає розвинути довготривалу пам’ять.
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Постановка проблеми. Пам’ять відіграє клю-
чову роль у навчально-професійній діяльності 
людини. Як зазначає М. Бойчук, «психологічні 
особливості пам’яті необхідно враховувати під 
час раціональної організації навчально-пізнаваль-
ного процесу у виші, спираючись на сильні сто-
рони пам’яті студентів і коректуючи, удосконалю-
ючи відносно слабкі» [2, с. 2]. Справді, основною 
проблемою, з якою стикаються здобувачі вищої 
освіти під час вивчення англійської мови за про-
фесійним спрямуванням, є нездатність зберігати в 
пам’яті важливу професійну інформацію протягом 
тривалого періоду часу. Під час навчання в мор-
ських академіях майбутні спеціалісти морської 
галузі повинні запам’ятовувати численні лексичні 
одиниці та фрази (Standard Marine Communication 
Phrases) англійською мовою. Відомо, що гарне 
знання морської англійської мови має велике зна-

чення для роботи у торговельному флоті. Тому 
важливість тренування довготривалої пам’яті 
важко переоцінити.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пам’ять – це «психічний процес, що полягає в 
здатності людини закріплювати, зберігати і від-
творювати образи сприймання та відчуття, думки 
і поняття, рухи і дії, почуття і слова, накопичувати 
так званий індивідуальний психічний досвід» 
[7, с. 197].

Об’єктом психологічного інтересу пам’ять є 
вже близько 150 років – від самого моменту виді-
лення психології як самостійної галузі науки. 
В Україні найбільш глибоко дослідженням цієї 
проблеми займалася так звана Харківська школа, 
заснована в 1930-х роках (А. Леонтьєв, П. Галь-
перін, А. Запорожченко, П. Зінченко, А. Лурія). 
Феномен пам’яті цікавив таких учених, як 
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П. Невельський, Г. Середа (1950–70-ті), А. Дуса-
вицький, В. Рєпкіна, Ф. Боганський (1970–90-ті). 
На сучасному етапі пам’ять досліджують Є. Заїка, 
Г. Середа, Н. Шаповал та інші. Асоціативна тео-
рія пам’яті є предметом студій В. Борщовецької, 
В. Кондратьєвої, В. Лопатки, К. Митрофанової, 
Д. Терехової, О. Чепіль.

Психологічні механізми пам’яті досліджува-
лися в роботах Р. Аткінсона, П. Жане, Л. Занкова, 
Б. Зейгарника, Р. Клацкі, П. Ліндсей, Д. Нор-
мана та багатьох інших. Учені – представники 
асоціативної психології (Д. Юм, Г. Спенсер, 
У. Джеймс) – виокремили принцип асоціації (за 
суміжністю, подібністю, контрастом) для пояс-
нення процесів запам’ятовування та відтворення. 
Психолінгвіст Дж.А. Мюллер класифікував асоці-
ації з урахуванням таких аспектів, як філософія, 
лінгвістика, логіка та психологія. Адепти смис-
лової теорії пам’яті (А. Віне, К. Бюллер) вважали 
необхідним створення смислових зав’язків, які 
об’єднували б інформацію, яку треба запам’ятати, 
в смислові структури. Г. Еббінгауз розробив метод 
запам’ятовування безглуздих складів. Досліджен-
нями законів закріплення та відтворення слідів 
пам’яті займався Г. Мюллер.

Постановка завдання. Метою статті є вио-
кремлення основних методів тренування довго-
тривалої пам’яті, які сприяють запам’ятовуванню 
професійних термінів і фраз іноземною мовою та 
використанню їх у подальшій роботі протягом три-
валого часу майбутніми фахівцями морської галузі.

Дослідження ґрунтується на таких методах: 
теоретичних (аналіз і синтез наукової літератури 
з психології та методики викладання іноземних 
мов) та емпіричних (спостереження, порівняння 
та експеримент на заняттях із морської англійської 
мови, узагальнення досвіду тренування довготри-
валої пам’яті в процесі вивчення іноземних мов).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Пам’ять – це суто психологічна категорія, проте 
варто наголосити на важливості вивчення осно-
вних механізмів її тренування та застосування в 
процесі викладання іноземних мов. Взаємозв’язок 
психології та методики викладання іноземних мов 
полягає в необхідності враховувати психологічні 
особливості пам’яті під час вивчення іншомовних 
лексичних одиниць, оскільки кінцевою метою 
є формування «стійких слухо-зоро-моторних і 
семантичних образів, які виникають у вигляді ціліс-
них структур унаслідок розвитку навички» [4, с. 6].

Як зазначає І.Ю. Гусленко, «розвиток мовлен-
нєвих навичок і вмінь має відбуватися з розумін-
ням того, як вони формуються» [6, с. 13]. Оскільки 

ефективне засвоєння іноземної мови безпосереднє 
залежить від пам’яті здобувача вищої освіти, саме 
тут на допомогу приходить психологія, яка вивчає 
такі процеси пам’яті, як запам’ятовування, від-
творення та забування. Особливо гостро постає 
проблема пам’яті тоді, коли йдеться про вивчення 
професійної термінології. За тривалістю утри-
мання інформації пам’ять поділяють на опера-
тивну, довготривалу та короткочасну [7, с. 197]. 
Довготривала пам’ять – це така, у яку відклада-
ється інформація після того, як вона була проана-
лізована та організована. Така інформація збері-
гається в пам’яті протягом досить тривалого часу. 
На відміну від довготривалої, короткочасною 
пам’яттю вважають нетривале збереження інфор-
мації після одно-дворазового відтворення. Термін 
зберігання інформації залежить від того, за який 
час можна розв’язати якесь завдання. Обидва 
види пам’яті взаємопов’язані: спочатку виникає 
пам’ять короткотривала, а потім вона трансфор-
мується в довготривалу.

Практика викладання англійської мови за про-
фесійним спрямуванням свідчить про те, що, 
вивчивши напам’ять нові лексичні одиниці або 
фахові фрази, здобувачі вищої освіти в морських 
академіях зазвичай можуть досить успішно засто-
совувати їх під час виконання тренувальних вправ 
в усній або письмовій формі на заняттях. Але через 
деякий час вони забувають майже третину вивче-
ного матеріалу, а іноді навіть не можуть перекласти 
знайомі слова, коли натрапляють на них у письмо-
вому тексті, не кажучи вже про використання цих 
слів у процесі говоріння. Причиною цього, воче-
видь, є той факт, що під час навчання більшість 
курсантів використовує короткочасну пам’ять, 
яка не завжди навіть трансформується в пасивну.

Процес тренування пам’яті є доволі склад-
ним. У сучасному «цифровому» столітті курсанти 
зазвичай недооцінюють важливість читання та 
письма, надаючи перевагу сприйманню інфор-
мації на слух або друкуванню на гаджетах. Пере-
важна більшість здобувачів вищої освіти воліє 
виконувати тільки усні вправи та вкрай нео-
хоче записує потрібну інформацію в зошитах. 
Викладачам іноземної мови треба враховувати 
той факт, що люди мають різні домінантні типи 
сприйняття: слухове, зорове й механічне. Деякі 
курсанти можуть запам’ятати матеріал, тільки 
якщо вони щось читають, інші – якщо вони слу-
хають інформацію або записують її. Ось чому для 
запам’ятовування нових лексичних одиниць необ-
хідно використовувати всі три когнітивних нави-
чки: зачитувати нову лексику, повторювати її за 
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викладачем, записувати ручкою або друкувати на 
комп’ютері. Як відомо, повторення – один із най-
кращих способів запам’ятовування інформації. 
Саме тому, готуючись до занять, викладачі зазви-
чай підбирають багато тренувальних вправ для 
курсантів для виконання на уроці. Проте відомо, 
що одна тільки робота в класі з вчителем є недо-
статньою задля оволодіння іноземною мовою. 
Значна частина часу випадає на самостійну під-
готовку. Отже, стратегії вивчення іноземної мови 
значною мірою пов’язані із саморегуляцією. Тобто 
такі стратегії можна вважати свідомим вибором 
курсантів, які самостійно розв’язують завдання та 
організують власні знання та вміння [10; 13; 14].

Ефективність процесу запам’ятовування зале-
жить від багатьох чинників. Наприклад, М. Бой-
чук приводить дані проведеного експерименту 
та зазначає, що на психологічні особливості 
пам’яті впливають навіть стать і вік. Дослідник 
дійшов висновку, що в жінок вищі показники за 
такими типами пам’яті, як зорова, слухова, мото-
рно-слухова, комбінована, а в чоловіків вищі 
показники пам’яті на сюжетний матеріал. До 
того ж у молодших респондентів «виявлено пере-
важання за значною кількістю досліджуваних 
показників пам’яті – як на розрізнений, так і на 
зв’язаний матеріал порівняно зі старшими (типи 
пам’яті: слухова, зорова, моторно-слухова; опе-
ративна слухова пам’ять; слова візуального, ауді-
ального, кінестетичного, дискретного значення; 
запам’ятовування тексту)»; проте у старших – 
«вищі показники короткочасної зорової пам’яті 
на числа та запам’ятовування віршів» [2, с. 14]. 
Як бачимо, для успішного тренування довготри-
валої пам’яті викладач іноземної мови повинен 
враховувати не тільки типи сприйняття курсантів, 
але й такі показники, як стать і вік.

Психолінгвістика пропонує численні прийоми 
запам’ятовування, серед яких можна виокремити 
такі:

1. Прийом «loci» («місце» латинською), сут-
ність якого полягає в «створенні» фону (напри-
клад, кімната або знайомі місця), де розміщуються 
образи предметів, назви яких треба запам’ятати. 
Відповідно, відтворюються асоціативні зв’язки: 
місце – предмет – назва.

2. Прийом «слів-вішалок» (peg words), у ролі 
яких вибираються десять слів, які потрібно добре 
запам’ятати та які римуються з числами (1–10). 
На кожне таке слово «вішається» елемент, який 
підлягає запам’ятовуванню.

3. Метод ключового слова, який базується на 
принципі асоціювання звучання лексичної оди-

ниці рідної мови з іншомовним словом, у резуль-
таті чого формується певний образ, який об’єднує 
ключове слово та його переклад.

Зазвичай існування різноманітних прийомів 
тільки підтверджує той факт, що жоден із них не 
є і не може бути універсальним. Це означає, що 
кожна людина індивідуальна та має знайти осо-
бистий метод, який підійшов би саме їй.

Практичний досвід викладацької діяльності дає 
змогу виокремити такі методи, які можна вважати 
найбільш ефективними під час вивчення англій-
ської мови за професійним спрямуванням та які 
сприяють тренуванню довготривалої пам’яті:

1. Вдумливість та осмислення. Відомо, що 
процеси пам’яті тісно пов’язані з процесами розу-
міння. Тому цей метод базується на розумінні вну-
трішніх логічних зав’язків між окремими части-
нами матеріалу.

Як свідчить практика, основною помилкою під 
час вивчення фахових текстів іноземною мовою 
є спроба запам’ятати великий за обсягом і незро-
зумілий текст. Бездумно запам’ятавши інформа-
цію, здобувач вищої освіти зазвичай може досить 
добре відтворити її на занятті. Проте практич-
ної користі від такого навчання немає, тому що 
вивчена таким способом інформація навряд чи 
збережеться в пам’яті. Перед курсантом постає 
завдання – відповісти на уроці й отримати гарну 
оцінку. Вмикається короткотривала пам’ять – коли 
завдання виконано, мозок сприймає це як сигнал, 
що більше інформація не потрібна.

За потреби запам’ятати текст іноземною 
мовою спочатку бажано його уважно прочи-
тати, намагаючись якомога глибше вникнути в 
написане. По-перше, потрібно прочитати текст 
без перекладу. Якщо в ньому дуже багато незна-
йомих слів, то його треба перекласти рідною 
мовою. По-друге, буде доречно розділити інфор-
мацію на семантичні блоки. Наступним кроком є 
пошук заголовка для кожного блоку та викидання 
всіх непотрібних подробиць. Інколи корисно 
поставити запитання до тексту та записати від-
повіді на них. Запитання потрібно ставити так, 
щоб відповіді на них сформували стислий пере-
каз тексту. Найостанніший етап – саме процес 
запам’ятовування основної інформації. Такий під-
хід базується на принципі «чим легший текст для 
розуміння, тим легше його запам’ятати».

2. Інтерес до теми. Відомо, що діяльність 
людини буде відбуватися успішно тільки тоді, коли 
є певна мотивація, внутрішнє спонукання та усві-
домлення доцільності такої діяльності. Пам’ять 
людини працює саме так: запам’ятовується 



101

Педагогічна та вікова психологія

тільки те, що цікаве або має велике значення. 
І навпаки – усе, що не є необхідним, забувається 
набагато швидше. Тому якою б нудною не здава-
лася інформація, найкращий спосіб запам’ятати 
її – зацікавитися нею. Єдиний вихід – це змінити 
особисте ставлення до того, чому варто навчи-
тися. Наприклад, якщо потрібно вивчити команди 
до машинного відділення, курсант може уявити 
себе головним механіком, який віддає накази. 
Якщо є можливість тренувати фрази в парі, то це 
буде набагато ефективніше.

3. Асоціації. У процесі досліджень проце-
сів пам’яті було з’ясовано, що найкраще лек-
сичні одиниці запам’ятовуються в сітці асоціа-
цій. В. Борщовецька зазначає: «Слова в нашому 
семантичному просторі пов’язані не тільки зна-
ченням, формою й звучанням, але і їх баченням. 
Ми пов’язуємо схожі форми слів між собою на 
рівні психічних процесів з іншими частинами 
контексту, у якому вони вводилися та засвоюва-
лися. Отже, знання значення слова полягає в асо-
ціюванні його з іншими словами, які вже існують 
у нашому семантичному просторі» [3, с. 207].

Використання процесу асоціації – один із 
найкращих способів тренування довготривалої 

пам’яті. Більш спрощено можна пояснити принцип 
так: для того щоб щось запам’ятати, доцільно спів-
відносити слово із зображенням. Наприклад, щоб 
запам’ятати слово «spray» (морські бризки), можна 
уявити собі спрей-освіжувач повітря «Морський 
бриз». Звісно, у кожного здобувача вищої освіти 
буде своя система асоціацій, основана на індивіду-
альному світосприйнятті, уяві та життєвому досвіді.

Висновки. Тренування довготривалої пам’яті – 
це складний процес, який залежить від багатьох 
чинників. Для кожного індивідууму є своя власна 
система запам’ятовування, яка базується на 
головному типі сприйняття. Деякі люди краще 
сприймають інформацію на слух, інші – краще 
запам’ятовують, якщо читають друкований текст, 
у третіх – домінантний тип сприйняття – механіч-
ний. Тому кожен має знайти свою особисту сис-
тему запам’ятовування, яка не може бути універ-
сальною для всіх. Оскільки завдання викладача 
англійської мови – допомогти здобувачам вищої 
освіти запам’ятати якомога більше лексичних оди-
ниць для використання їх у подальшій роботі, він 
повинен створити найбільш комфортні умови для 
пошуку найефективнішого методу тренування дов-
готривалої пам’яті кожного здобувача вищої освіти.
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Kolmykova O.O. TRAINING OF LONG-TERM MEMORY AS A NECESSARY REQUIREMENT 
WHILE STUDYING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES BY WOULD-BE SPECIALISTS  
OF THE MARINE INDUSTRY

The article considers memory as a psychological category in its relationship with the methods of teaching 
English for professional purposes in maritime academies. It is known that without good knowledge of maritime 
English it is almost impossible to imagine working in the modern merchant fleet. Therefore, the importance of 
long-term memory training is difficult to overestimate, especially when it comes to learning professional ter-
minology. The purpose of the study is to outline the basic techniques (“loci”, “peg words” and “key words”) 
and to consider the basic methods of long-term memory training, which help the would-be specialists in the 
maritime industry to memorize professional terms and phrases in a foreign language and use them in their 
further work for a long period of time. The following methods are used – theoretical (analysis and synthesis 
of scientific literature on pedagogy and methods of teaching a foreign language) and empirical (observa-
tion, comparison and experiment in marine English classes, summing up the experience of training long-term 
memory while learning foreign languages). The results of the study include the three most effective methods 
of training long-term memory, aimed at memorizing foreign language information – thoughtfulness, consider-
ation and understanding, interest in the topic and association. Conclusions: long-term memory training is a 
complicated process that requires efforts on the part of the teacher (explaining the basic mechanisms of mem-
ory to students in order to form a meaningful approach to memorizing the necessary professional information, 
creating favorable conditions in the classroom), and on the part of the cadets (formation of interest in the topic 
and understanding the importance of such information for further work in the specialty). It is the meaningful 
approach to the material to be memorized that helps to develop long-term memory most effectively.

Key words: memorization, associations, thoughtfulness, understanding, interest.


