Практична робота 1
ПАМ'ЯТЬ
1. Поняття про пам'ять.
2. Теорії пам'яті.
3. Класифікація пам'яті.
4. Головні характеристики пам'яті.
5. Процеси пам'яті:
а) запам'ятовування;
б) зберігання;
в) відтворення;
г)забування.
6. Індивідуальні особливості пам'яті. Розвиток пам'яті в онтогенезі.
Завдання для самостійної роботи
Спостерігаючи на уроці за учнями різного віку (1-й, 2-й, 3-й класи),
описати вікові особливості пам'яті та її розвиток протягом молодшого
шкільного віку.
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Питання для контролю
1. У чому полягає суспільно-історична природа пам'яті людини?
2. У чому специфіка людської пам'яті порівняно з пам'яттю тварин та
комп'ютером?
3. Який вид пам'яті є специфічно людським?
4. Які ви знаєте характеристики пам'яті?
5. Які ви знаєте процеси пам'яті?
6. У чому відмінності між умовами успішного мимовільного та довільного
запам'ятовування?
7. Якими індивідуальними особливостями характеризується пам'ять?
8. Як розвивається пам'ять у дитячому віці? Як відбувається розвиток
довільної пам'яті?
Тематика рефератів
1. Феноменальні можливості людської пам'яті.
2. Умови успішності запам'ятовування (мимовільного, осмисленого).

