
148

не звучала критика на адресу того чи іншого висловлювання,
тобто не існувало рамок для творчої фантазії студентів.

У кінці дискусії-обговорення щодо проблемного питання студен-
ти самостійно виділяють перспективні ідеї, обговорюють шляхи їх
удосконалення, способів реалізації на практиці. Саме в кінці визна-
ченого часу на «мозковий штурм» можна застосувати конструктив-
ну критику як з боку викладача, так і з боку студентів-учасників.

Отже, інтерактивний метод «мозкового штурму» є дуже перс-
пективним напрямком роботи на заняттях з української словес-
ності, оскільки дає змогу активізувати роботу студентів в акаде-
мічних групах, сприяє актуалізації знань з певної мовної чи
літературної проблеми сучасного мовно-літературного процесу,
дає змогу об’єктивно оцінити роботу студентів під час дискусії.

Брагинець О. Ф., старш. викл.
кафедри німецької мови

ОПОРА НА ЗОРОВУ ПАМ’ЯТЬ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Відомо, що людина запам’ятовує приблизно третину того, що
чує, половину того, що бачить. Зорова пам’ять найбільш яскрава і
чітка. Недаремно кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто ра-
зів почути. На ній заснований, зокрема, процес запам’ятовування та
відтворення матеріалу: те, що людина може собі уявити за допомо-
гою зору, вона, як правило, легше запам’ятовує та відтворює. Оскі-
льки зорова пам’ять вважається найсильнішою, тому слід намагати-
ся залучити її до процесу вивчення.

Як показує практика, одним із важливих елементів опори на зо-
рову пам’ять при вивченні іноземної мови являється зображення
лексичного чи граматичного явища в вигляді таблиць. Побачити і
вивчити слово з його багатозначністю, засвоїти керування дієслова з
його кількома прийменниками, які передають різне значення, чи
прослідкувати окремі граматичні явища можна, звичайно, просто:
записати, побачити, вивчити.

Наприклад, якщо розглянути дієслово «думати», то тради-
ційно достатньо зробити його переклад на німецьку мову з
прийменниками «an», «über», «von» і відповідно закріпити йо-
го. Чи розглянути прислівник «тільки», вживання якого в пе-
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рекладі на німецьку мову як «nur» або «erst» не завжди буває
правильним. Застосування ж графічного зображення у вигляді
таблиць при розгляді подібних лексичних явищ полегшить за-
своєння матеріалу студентами. Прикладами таких таблиць мо-
жуть бути:

1. - про кого-н., що-н. -  - 
я часто думаю про свою маму.

an (Akk.) ich denke oft an meine Mutter

2.   
  

ьber (Akk.), von (D.)

was denken Sie ьber ihn (von ihm)?

- думати 
(в значенні оцінювати, судити про кого-н., що-н.) -

 - якої думки Ви про нього?

думати 

тільки

1.  (для позначення кількості, дії і т.п.) -nur  ich habe nur gelesen.
Er hat nur eine Wohnung. 
2.  - для позначення події в часі - 

 - я приїхав тільки сьогодні. 
- для передачі факту незавершеності дії - 

 - я прочитав тільки 5 сторінок 
(хоча необхідно було прочитати 10).

erst:
ich bin erst heute gekommen

ich habe erst 5 Seiten gelesen

Подібними таблицями можна скористатися і при поясненні
вживання умовного способу Konjunktiv I для передачі непрямої
мови. Наприклад:

Direkte Indirekte Rede  Rede
Indikativ Konjunktiv

Er sagt: Ich  dieses Buch . « »hatte gelesen
Sie sagen (sagten, haben gesagt): Wir  
dieses Buch .

«
»

hatten
gelesen

Plusqamperfekt

Er sagt, dass er dieses Buch .
Er sagt, er  dieses Buch .

gelesen habe
habe gelesen

Er sagt: Ich  dieses Buch . 
Sie sagen (sagten, haben gesagt): Wir  
dieses Buch .

« »
«

»

habe gelesen
haben

gelesen

Perfekt

Er sagt: Ich  dieses Buch . « »las

Imperfekt

Plusquamperfekt

Perfekt

Sie sagen (sagten, haben gesagt), 
dass  dieses Buch  
(замість: , так як 
форми  і  
дієслова  )

hдttensie gelesen 

співпадають

.
gelesen haben

Indikativ Konjunktiv
haben« »

... sie gelesenhдtten dieses Buch .




