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52 ПОРАДИ ДЛЯ ШВИДКОГО 
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ НОВИХ СЛІВ

Запам’ятовування видається надзвичайно склад-
ним процесом. Насправді ж потрібно навчитися за-
пам’ятовувати. Пропонуємо кілька цікавих і корис-
них порад.

1. Використовуйте асоціації.
А) Іноземне слово асоціюйте з предметами, яви-

щами, діями тощо. Це згодом полегшить пригаду-
вання цієї лексеми.

Наприклад: apple
1) Уявляйте яблуко і повторюйте apple, apple…
2) Відчуйте його запах, смак.
3) Почуйте звук, як відкушуєте яблуко.

Б) Використовуйте асоціації з буквами. Перша 
бук ва кожного слова є ключем до лексеми, яку пот
рібно запам’ятати. 

Гра у слова. Назвати перше слово, наприклад, pen. 
Наступне слово має починатися з останньої літери 
попереднього: net і т.д. pen — net — table

2. Поєднуйте нові слова з уже відомими, які на-
лежать до однієї теми чи ситуації. Створюйте «па-
вутини», «карти» слів. Вашому мозку буде легше 
віднайти нове слово. 
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Напишіть слово посередині листка. Намалюйте від 
нього лінії у різні боки. У кінці ліній напишіть будь
які слова чи навіть намалюйте малюнки, які спада-
ють на думку, коли ви проговорюєте нове слово.

Наприклад: 

BIRTHDAY

presents

guests

balloons

friends

party

Тепер, коли ви побачите або почуєте одне зі слів 
«павутини», ваш мозок пригадає й інші. Спробуйте 
ще продумати, яким чином кожне слово пов’язане з 
іншими. Що ретельніше ви це зробите, то міцніши-
ми будуть зв’язки у мозку. 

3. Згрупуйте слова за секціями, темами.

4. Якщо слова не об’єднуються в одну загальну 
тему, придумайте якесь незвичайне яскраве опові-
дання, у якому поєднайте всі слова в смисловий лан-
цюжок.

5. Складайте вірші, пісні, оповідання зі словами, 
які вивчаєте.

6. Слухайте одну і ту ж пісню або переглядайте 
певну частину фільму кілька разів. 
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7. Складайте химерні оповідання, використову
ючи якомога більше нових слів. Ми легко запам’ято-
вуємо оповідання, особливо химерні, які можемо уя-
вити надзвичайно детально. Повторіть оповідання,  
і ви запам’ятаєте слова. 

8. Найкращий спосіб для довготривалої пам’яті — 
візуалізація.

9. Малюйте маленькі смішні картинки, що відо-
бражають значення слів. Наш мозок швидко схо-
плює візуальну інформацію.

10. Вивчайте слова з другом, змагайтеся. 

11. Грайте у словникові ігри. Розв’язуйте кросвор-
ди, ребуси, загадки. 

12. Використовуйте картки. 
А) Напишіть слова на одних картках, а їхнє зна-

чення — на інших. Переверніть усі картки лицевим 
боком до столу. Витягніть по одній картці з кожної 
купки. Якщо слово і значення співпали, ви маєте 
«пару» і одержуєте один бал. Відкладіть цю «пару». 
Якщо картки не підходять, покладіть їх назад  
у купки.

Б) Два гравці ділять картки між собою. У кожного 
гравця картки перевернуті лицевим боком до столу. 
Перший гравець відкриває свою першу картку, після 
нього свою картку відкриває другий гравець. Якщо 
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слово відповідає значенню, перший гравець заби-
рає картки. Далі гру починає другий гравець. Гра 
триває, доки не закінчаться усі картки. Виграє той,  
у кого більше карток.

В) Гравці одночасно викладають свої картки. Той, 
хто першим помітив «пару», забирає її собі. Виграє 
той, у кого більше пар. 

Г) Запишіть слова і їх визначення (або переклад) 
на невеликих картках.

Сторона 1 — Іноземне слово 
Сторона 2 — Визначення або переклад
Всі слова записуйте у початковій формі.
Після вивчення слів перевірте себе: 
1) Прочитайте визначення і назвіть слово інозем-

ною мовою. 
2) Прочитайте слово іноземною мовою і дай-

те його визначення. Якщо знаєте слово, покладіть 
його у купку «Знаю», якщо ні — покладіть назад до 
купки «Вивчити».

Ознайомлюйтесь приблизно з 1020 словами що-
тижня з купки «Вивчити», і раз у кілька місяців 
переглядайте слова з купки «Знаю», щоб перекона-
тися, що ви не забули їх. Якщо якесь слово забули, 
перекладіть цю картку у купку «Вивчити» і повто-
ріть увесь процес запам’ятовування з початку.

13. Повторюйте слова регулярно, поки добре їх за-
пам’ятаєте.
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14. 15 хвилин щоденного вивчення чи повторення 
слів дадуть кращий результат, ніж 30 хвилин один 
раз на тиждень.

15. Не запам’ятовуйте надто багато слів надто 
швидко. Запам’ятайте 3 чи 4 слова і перевірте, як ви 
їх знаєте. Потім додайте ще кілька і знову перевірте. 
Короткотривала пам’ять здатна втримати близько 7 
нових слів. 

16. Ставте мету: яку кількість слів ви б хотіли ви-
вчити і до якої дати.

17. Вивчаючи слова, поступово збільшуйте інтер-
вали між підходами до вивчення. Дослідження з пси-
хології показують, що процес забування не відбува-
ється поступово. Навпаки, більшість з вивченого ми 
забуваємо упродовж перших 20 хвилин. Решту ми 
забуваємо упродовж години, і решту — упродовж 8 
годин. Але після 8 годин межа забування залишаєть-
ся дивовижно стабільною. 

18. Використовуйте нові слова: 
1) одразу ж після вивчення; 
2) через 10 хвилин.; 
3) через 1 годину; 
4) через 1 день; 
5) через 1 тиждень. 
Після цього ви надовго запам’ятаєте ці слова. 
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19. Практикуйте пригадування, а не повторення 
слів.

20. Використовуйте нові слова у спілкуванні і 
письмі. 

21. Виробіть звичку записувати слова, які вас ці-
кавлять, під час читання, розмови чи перегляду те-
лепередачі іноземною мовою. 

22. Проговорюйте і/або пишіть слова, які вчите. 
Коли ви промовляєте слово вголос, активізується 
ваша слухова пам’ять.

23. Всі слова повинні бути в одному зошиті або 
ще краще — на картках. Картки ви можете: 

1) розмістити в алфавітному порядку (так легше 
знайти необхідну лексему); 

2) носити з собою і в будьякий час повторити всі 
слова.

24. Записуйте всі слова з транскрипцією і пере-
кладом. 

25. Виділяйте слова різними кольорами (напри-
клад: слова до теми «Подорож» — зеленим, до теми 
«Покупки» — червоним і т. д.; або дієслова — чер-
воним, іменники — синім і т. д. Тобто пишіть кожну 
групу певним кольором. 


