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ПЕРЕДМОВА

На ринку методик швидкочитання пропонується ряд сис
тем. Одні націлені на прискорення перцептивно! обробки 
інформації за рахунок зменшення фіксації очей і збільшення 
поля зору. Інші — на вдосконалювання значеннєвої обробки 
тексту шляхом розвитку прийомів, що полегшують отриман
ня інформації з тексту. А треті — синтезують акценти першої й 
другої груп.

Є оригінальні методики так званих «адаптацій». Є раціо
нальні, є ірраціональні. Є більш консервативні, що відбивають 
традиційні методи, є інтерактивні, що враховують сучасні ди
дактичні стандарти.

У цій книзі вашій увазі пропонуються 6 відомих методик 
(популярні варіанти) і 6 додаткових тренінгів, що розвивають 
основні, базові умови швидкочитання — пам’ять, увагу, уяву, 
а також уміння й навички самовиховання, самоорганізаціїй 
цілеспрямування.

Зараз ми познайомимо вас із планом-анотацією змісту 
книги, представляючи анонс модулів і факультативів.



А Н О Н С  МОДУЛІВ І ФАКУЛЬТАТИВІВ

Червоний модуль

Суть. Динамічне читання — це цілеспрямоване, високо
продуктивне, активне, гнучке й розвивальне читання. Курс ди
намічного читання — це своєрідний психолого-педагогічний 
практикум навчання такого читання.

Мета. Вироблення активного, творчого ставлення до чи
тання. Формування прагнення до постійного вдосконалюван
ня читацької діяльності; ознайомлення з різними шляхами ро
боти з книгою, навчання ефективного й швидкого читання — 
збільшення продуктивності читання вдвічі-втричі.

Час. Місяця 1,5-2 по 1 годині щодня (або по 1,5 години 
через день, або по 2 години через 2 дні).

Результат. Збільшення продуктивності читання вдвічі- 
втричі.

Чорний модуль

Мета. Збільшення ефективності читання й ступеня розу
міння прочитаного.

Час. Чітко не визначений і залежить від вас.
Результат. Збільшення ступеня розуміння тексту до 60 - 

70 %, збільшення швидкості читання на 150 %.

Зелений модуль

Мета. Раціоналізація читання.
Час. Чітко не визначений і залежить від вас.
Результат. Оволодіння навичками психологічної підготов

ки до читання; подолання регресії (повернення до вже прочи-



Анонс модулів і факультативів

таного); удосконалювання навичок читання по вертикалі; фор
мування навичок оцінювання прочитаного й жанрового дифе
ренціювання читання; розвиток мислення й навичок самоспо
стереження.

Бордовий модуль

Мета. Підвищення швидкості читання та якості засвоєння 
прочитаного.

Час. Щодня по 1-1,5 години протягом 10 тижнів.
Результат. Оволодіння навичками швидкого читання. 

Підвищення швидкості читання, рівня розуміння й запам’ято
вування прочитаного; придушення артикуляції, розвиток зо
рового апарату.

Золотий модуль

Мета. Збільшення швидкості читання й обробки прочита
ного.

Час. Тренування необхідно проводити щодня протягом 
двох місяців — одна година вранці, одна година ввечері. Час 
виконання кожної конкретної вправи зазначений у дужках після 
її назви.

Протягом першого місяця виконуються вправи на подолан
ня артикуляції (проказування тексту під час читання), регресії 
(повторне повернення до вже прочитаного), неуважності.

Вправи другого місяця спрямовані на формування вміння 
виділяти з тексту суть і правильно її формулювати, а також на 
вміння читати по вертикалі.

Результат. Подолання артикуляції; формування вміння 
виділяти з тексту суть і правильно її формулювати; читання по 
вертикалі.

Білий модуль

Суть. Засвоєння теорії; багаторазове творче повторення 
вправ на розвиток уваги, пам’яті, уяви, мислення; вироблен-
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ня раціональних навичок роботи з текстом; швидкий, точний і 
ощадливий відбір потрібної інформації; інтенсивне осмислен
ня й засвоєння відібраної інформації.

Мета. Підвищення швидкості й ефективності читання.
Час і методика занять. Щоденне півтора-, двогодинне 

навчання протягом 2 -3  місяців. Необхідні умови: напруження 
волі й інтелекту, наявність резервів часу; додаткові умови:

• організація режиму розумової роботи;
• планування часу;
• гігієна читання;
• профілактика стомлення.
Результат. Підвищення швидкості читання не менш ніж 

удвічі-втричі; поліпшення якості засвоєння прочитаного; роз
виток уваги; зміцнення пам’яті; активізація мислення; загаль
на інтенсифікація інтелектуальної роботи.

Факультатив «Самовиховання»

Мета. Розвиток умінь і навичок самовиховання.
Практична користь. Ви довідаєтеся про людей сильної 

волі й про резерви особистості, про умови повного розкриття 
свого творчого потенціалу. Навчитеся розбиратися у своєму 
характері, одержите рекомендації щодо типів темпераменту. 
Довідаєтеся про те, як долати труднощі, регулювати свою по
ведінку, виховувати волю, виходити зі складних ситуацій, ке
рувати своїми почуттями й психічними станами.

Час. Чотири заняття приблизно по 3 години.

Факультатив «Самоорганізація»

Мета. Розвиток умінь і навичок самоорганізації.
Практична користь. Ви зможете визначити рівень своєї 

самоорганізації, навчитеся раціонально розподіляти сили під 
час занять, знімати стрес, підвищувати працездатність, раці
онально використовувати час, приймати рішення й ефектив
но планувати, виконувати доручення й брати участь у зборах,
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складати конспекти й тексти, виконувати домашні завдання й 
писати твори, готуватися до іспитів і правильно читати.

Час. Чотири заняття приблизно по 3 години.

Факультатив «Цілеспрямування»

Основна мета. Формування вмінь ставити цілі й досягати їх.
Практична користь. Ви навчитеся ставити цілі, ефектив

но планувати процес досягнення цілей. Дізнаєтеся, як бути 
наполегливими в русі до поставленої мети, одержите рекомен
дації й поради щодо цілеспрямування й чіткий алгоритмізова
ний питальник для складання стратегічного плану, дізнаєтеся 
подробиці про сім різних методик постановки цілей, про по
чаткові дії руху до мети та про вдосконалювання навичок пла
нування й постановки цілей.

Час. Чотири заняття приблизно по 3 години.

Факультатив «Увага»

Основна мета. Розвиток уваги.
Практична користь. У тренінгу, крім корисних інформа

ційних блоків, знаходяться 10 тестів і більше 60 спеціальних 
вправ, що тренують різні види уваги.

Час. Чотири заняття приблизно по 3 години.
Результат. Розвиток різних видів ураги.

Факультатив «Пам’ять»

Практична користь. 5 професійних тестів, опис 15 методів 
розвитку пам’яті (по 7 вправ, що розвивають зорову, слухову 
й нюхову пам’ять, і по 3 вправи, що розвивають рухову, доти- 
кал ьну та смакову пам ’ ять).

Основна мета. Розвиток пам’яті.
Час. Чотири заняття приблизно по 3 години.
Результат. Розвиток зорової, слухової, нюхової, рухової, 

Дотикальної й смакової пам’яті.
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Факультатив «Уява»

Практична користь. Ви навчитеся бачити у звичайному 
незвичайне, знаходити неординарні шляхи виходу з будь-яких 
складних ситуацій, моделювати навколишню дійсність відпо
відно до власних уявлень, прогнозувати майбутнє.

Основна мета. Розвиток творчої уяви.
Час. Чотири заняття приблизно по 3 години.
Результат. Оволодіння особистими прийомами творчої 

уяви.



ЧЕРВОНИЙ МОДУЛЬ

Створений на основі методики 
В. і С. Бородіних «Динамічне читання»





УРО К
(теоретична інформація)

Шість основних цілей читання

• ідеологічна;
• загальноосвітня;
• професійна;
• естетична;
• інформаційна;
• розважальна.

Класифікація друкованої інформації

МАСОВА

Публіцистична

Естетична

Повсякденна

СПЕЦІАЛЬНА

Наукова

Навчальна

Технічна

Технологічна

Економічна

Ідеологічна

Дипломатична
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Класифікація типів читання

СУЦІЛЬНЕ
(читання без пропусків)

Критичне
(оцінне)

ВИБІРКОВЕ
(читання з пропуском деяких 

ділянок тексту)

Проглядання

Швидкість читання визначається кількістю прочитаного 
тексту за одиницю часу. Звичайна швидкість — 300 слів за хви
лину, прискорення — більше 300 слів за хвилину, межа суціль
ного (без пропусків) читання -7 0 0 -8 0 0  (за деяким даними — 
до 1000) слів за хвилину.

Коефіцієнт засвоєння залежить від обсягу засвоєного 
змісту тексту (розуміння й запам’ятовування). Розраховуєть
ся як відношення засвоєного матеріалу до загального змісту, 
прийнятого за 100 %, або за одиницю. В освітніх системах по
казником гарного засвоєння вважається коефіцієнт 0,7, 
або 70 %.

Продуктивність читання залежить від кількості засвоєно
го змісту тексту за одиницю часу. Розраховується як добуток 
швидкості читання й коефіцієнта засвоєння й вимірюється 
кількістю слів за хвилину.
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Класифікація читачів

Де:
НП — низькопродуктивний;
ПВ — поверховий;
HP — нераціональний;
СТ — стандартно-типовий;
ВП — високопродуктивний.

Нормована продуктивність читання — це продуктивність 
читання читача, погоджена з установленою нормою за коефі
цієнтом засвоєння або за швидкістю читання для вироблення 
вміння вибирати раціональні способи роботи з текстом.

//I|
I\V
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Динамічність (гнучкість) читання — це вміння змінюва
ти швидкість або коефіцієнт засвоєння залежно від мети, виду 
й ступеня доступності змісту тексту.

Процеси читання та їхній взаємозв'язок

Ці процеси взаємозалежні. У випадку низької якості хоча б 
одного з процесів неякісним буде й читання загалом.

Алгоритм читання за Н. Крупською

Прочитати =#> Усвідомити =ф> Засвоїти

Продумати =Ф> Виписати •* Оцінити

Анкета-відгук на книгу за Б. Банком

автор
і

заголовок
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видавництво, рік, кількість сторінок
І

Інтегральний алгоритм читання 
за О* Кузнецовим, Л* Хромовою
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Алгоритм значеннєвого сприйняття тексту 
(АЗСТ)

визначення цілей і завдань читання <Ф=

орієнтовне читання
♦ автор
♦ назва
♦ вихідні дані
♦ анотація, зміст, 

передмова

значеннєве сприйняття
♦ головна думка, мета, тема
♦ основні судження,

що розкривають головну думку
♦ факти, ілюстрації
♦ особливості слова й стилю

4

оцінка прочитаного 
♦ інтерес, значимість, доступність, 

переконливість

Алгоритм значеннєвого аналізу документів 
(АЗАД)

визначення цілей і завдань читання
I
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орієнтовне читання
♦ автор
♦ назва
♦ вихідні дані
♦ анотація, зміст, передмова

4ч?

значеннєве сприйняття (залежно 
від поставленої мети або теми документа):

дослідження устаткування,
пристрій

процес,
спосіб

речовина,
матеріал

тема, мета найменування, 
тип, марка найменування найменування, 

вид, марка

об’єкт, його 
характеристика

призначення,
сфера
застосування

призначення,
сфера
застосування

призначення,
сфера
застосування

теорія, гіпотеза конструкція,
схема

об’єкт
обробки

склад,
структура,
властивості

методика
дослідження

принцип дії 
об’єкта

етапи,
режими,
параметри

спосіб
одержання

використовува
не устаткування

технічна
характеристика

використовува
не устаткування

методи
аналізу,
випробувань

особливості
дослідження,
сфери
застосування

теорія
розробки,
практика
використання

технологічні
особливості,
умови
впровадження

умови,
особливості
застосування

результати, підсумки, висновки, пропозиції щодо дослідження, 
розробки й практичного використання об’єкта опису

4ч?
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оцінка прочитаного:
♦ актуальність, новизна теми
♦ проблемність, оригінальність рішення, 

вірогідність, цінність, ефективність 
результатів, обґрунтованість висновків 
і пропозицій

♦ загальна оцінка документа, висновки читачів

Ефективність сприйняття залежить від значимості, до
ступності й переконливості викладу тексту.

Сім шарів аналізу художніх творів 
за Л. Бєляєвим
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Значеннєва надмірність залежить від рівня знань чита
ча з теми тексту. Швидкість і якість розуміння й запам’ятову
вання збільшується зі зменшенням значеннєвої надмірності, 
і навпаки.

Мовна надлишковість — присутність значно більшої 
кількості слів, ніж потрібно для розуміння. В українській мові 
надлишковість сягає 60-70 %.

Ключові слова й фрази несуть головне значеннєве й емо
ційне навантаження змісту тексту. Іноді такими можуть бути 
навіть розділові знаки, як, наприклад, у фразі «стратити не 
можна помилувати».

Сакадичні рухи очей

При читанні рух очей являє собою зміну зупинок (фіксацій) 
і стрибків. Щоб підтвердити це, потрібно:

♦ узяти частину газети з широкою текстовою колонкою;
♦ посередині тексту зробити отвір діаметром 5—7 мм;
♦ попросити кого-небудь почитати цей текст;
♦ зі зворотного боку через отвір поспостерігати за рухом 

одного ока того, хто читає, наблизивши своє обличчя до газе
ти й дивлячись прямо в отвір;

♦ переконатися в стрибкуватості руху ока того, хто читає.
При читанні 92-94 % часу витрачається на фіксації, підчас

яких і відбувається сканування інформації, яка проектується в 
мозок ділянками рядків. Враження безперервності виникає 
завдяки здатності очей зберігати видиме зображення на 
сітківці. Ш видкість читання прямо пов’язана з кількістю 
фіксацій на один рядок (або на 100 слів), із числом слів, сприй
маних за одну фіксацію, із числом регресій (зворотні рухи очей 
до вже прочитаного).

Деякі причини регресій:
■ пропуск частини тексту;
■ неправильний перехід від рядка до рядка;
■ порушення бінокулярної координації (бачення й читан

ня двома очима одночасно);
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■ незнайомі слова;
■ утруднення в інтерпретації окремих частин тексту;
■ наявність у рядку специфічної інформації;

' ■ дрібний шрифт;
■ неуважність."
Поле читання — відрізок рядка, що сприймається за одну 

фіксацію.

Горизонтальне поле читання — відрізок рядка, що сприй
мається за одну фіксацію.

Вертикальне поле читання — відрізок тексту, що сприй
мається за одну фіксацію.

Етапи значеннєвого сприйняття



Зверху вниз прочитайте кожен стовпчик слів, зосередив
ши погляд у його центрі. Зверніть увагу на час читання кожно
го стовпчика:

1 2 3 4
бай бабах вабний ідеаліст
бак бабуїн ваганти ізоляція
бал багаж ваговоз ідентичний
бар багач важниця ідеолог
бас багер виліпок ідіоматика
бах багнет валідол ієрогліф
ага багор вантаж ізолінія
аїр баддя вартість ізомерія
акр базар варення іконостас
акт базис ватажок імлистий
аул байбак варвар іконографія
аут байдак вареник імперський
бац байка ваучер іменитий
біг байрак вбогість імпічмент

беж балада вбрання імплантант
без баласт випадок інвестиція
боб балет вгадниця імпровізація
бог балик вдатність імпозантний
бій балка верзіння інгаляция
бік балон випічка інвалідність
бос бабка верткість індустрія
бір бампер верблюд інерційність
бей банан вернісаж інструмент
біс бандаж верстат інспектор
бик бандит верлібр інопланетянин
бич банка весляр інтенсивність
боа баклан взуття інтелігенція
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Прочитавши, зверніть увагу, що витрачений час приблиз
но однаковий, незважаючи нате, що слова в колонках відрізня
ються кількістю літер. Периферичне поле зору й здатність здо
гадуватися (антиципувати) дозволяє нам менше фіксуватися 
на рядку.

М ЕТО ДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

Умови проведення занять

Необхідно займатися щодня протягом години, або через 
день по 1,5 години, або через 2 дні по 2 години.

Бажано займатися групою (2 -3  людини).
Під час занять потрібно мати:
— секундомір;
— зошит;
— ручку;
— газети;
— журнали;
— книги;
— словники;
— спеціальні тексти;
— спеціальні матеріали (див. нижче).

Спеціальні матеріали

♦ 20 карток з картону завбільшки 10 х 15 см; на кожну карт
ку потрібно наклеїти по 15 слів, вирізаних з газет, журналів, 
набраних великим шрифтом і різноманітних за змістом; карт
ки потрібно пронумерувати зі зворотного боку.

♦ 2 прозорі цупкі плівки (пластикові або целулоїдні) з жовто
гарячим або жовтим відтінком, завбільшки зі стандартну книжко
ву сторінку (при накладенні на сторінку вони повинні закривати її 
повністю, тільки ліворуч і праворуч мають залишатися відкрити
ми поЗ знаки для першої плівки й по 6 знаків для другої); на плівках
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чорною пастою (фарбою) або вирізками з чорного паперу нано
сяться прямокутники завбільшки 2 x 3  мм; відстань між прямо
кутниками має становити 20 мм на обох плівках; на першій плівці 
штрихи наносяться з пропуском 2 рядків тексту та зсувом на 
10 мм від штрихів верхнього ряду, на другій — пропуск в 1 рядок; 
візуально штрихи повинні імітувати шаховий порядок; замість 
плівок можна використовувати кальку, покриту з обох боків після 
нанесення штрихів-прямокугників лаком.

♦ Смужка з картону завширшки 45 мм і завдовжки 200- 
250 мм.

♦ 5 текстів, розрізаних по вертикалі на 2 частини, розсуну
тих між собою на 7 мм і зі зсувом правого стовпчика вниз на 
2 рядки; 5 текстів, розрізаних на 3 частини з тим самим зрушен
ням і зсувом; 5 текстів, розрізаних на 2 частини, розсунутих між 
собою на 10 мм і зі зсувом правого стовпчика на 3 рядки вниз; 
5 текстів, розрізаних на 3 частини з тим самим зрушенням і зсу
вом; ці 20 текстів потрібно наклеїти на паперові аркуші.

♦ 20 текстів у 2 екземплярах, вирізаних з газет; перші ек
земпляри текстів укладаються в конверт; другі екземпляри 
текстів розрізаються на абзаци так, щоб не можна було ви
значити черговість абзаців, перемішуються та вкладаються в 
конверти.

♦ 2 великі конверти з підписами «Початковий тест» й «Ігро
вий тест»; у конверти вкладають по одному екземпляру з підго
товлених карток і тексти (суспільно-політичний, науково-по
пулярний, з вашої спеціальності, художній) обсягом до 
500-600 слів, вирізані з книг, газет або журналів; замість 
текстів можна вкласти покажчики, що дозволяють у потрібний 
момент швидко їх знайти; з підготовленими матеріалами заз
далегідь знайомитися не слід.

Методика визначення 
продуктивності читання

Ця методика дає узагальнене числове вираження якості 
читання.
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Вихідні дані:
♦ час читання;
♦ коефіцієнт засвоєння змісту тексту;
♦ обсягтексту;
♦ швидкість читання.

Час читання

Визначається за формулою: t = t* -  tH хвилин, 
де: t  — час читання; tH — початковий час читання; tK — кінце

вий час читання.
Час потрібно фіксувати з точністю до секунди. Час читан

ня визначається у хвилинах і' частках хвилин. Для перетворен
ня секунд на частки хвилин можна використовувати таку таб
лицю:

Секунди Хвилини

1 0,02
2 0,03
3 0,05
4 0,07
5 0,08
10 0,17
15 0,25
20 0,33
25 0,42
ЗО 0,5
35 0,58
40 0,67

45 0,75
50 0,83
55 0,92
60 1
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Коефіцієнт засвоєння змісту тексту

Цей коефіцієнт (К) визначається після читання за відпові
дями на питання або переказом. Самостійно це можна зроби
ти за допомогою Анкети оцінки засвоєння змісту тексту:

№
п/п Питання Макс. оцінка 

відповіді (%)

1 Мета читання тексту -

2 Автор 5

3 Назва 5

4 Вихідні дані 5

5 Тема, головна думка 10

6 Аргументи, що розкривають головну думку 45-50

7 Факти, що обґрунтовують аргументи 25-30

8 Особливості форми тексту
(стиль, мова, тло, інші характеристики) -

9

Ступінь новизни тексту для вас, 
можливість практичного застосування 
інформації, причини поганого (гарного) 
засвоєння тексту, доступність, 
переконливість і значимість тексту, ступінь 
досягнення мети читання, ваші подальші дії 
щодо цього тексту

Необхідно, відповівши на запропоновані відповіді й оцінив
ши самого себе, скласти отримані цифри:

К = Ог + Оз + О4 + Os + Об + О7,
Де:
К — коефіцієнт засвоєння змісту тексту;
О — оцінка відповіді на подане питання.
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Коефіцієнт засвоєння, виражений у відсотках, переводить
ся в частки одиниці. Наприклад: 75 % — 0,75; 63 % — 0,63; 
З % — 0,03 і т. д.

Відповіді на питання 1, 8, 9 мають якісний характер і 
кількісно не оцінюються.

Обсягтексту

Обсяг тексту (Q) визначається методом прямого підрахун
ку числа знаків (літери, цифри, розділові знаки, пробіли)уряд- 
ку й перетворення їх на слова середньої довжини.

Обсяг тексту визначається множенням кількості знаків у 
рядку (С) на кількість рядків у тексті (S):

Q = С х  S.
Кількість слів середньої довжини визначається діленням 

обсягу тексту в знаках на 6,37 (середня довжина слова в ук
раїнській мові).

Таблиця переведення довжини рядка (знаків) у слова

Знаки Слова
15 2,4

16 2,5
17 2,7

18 2,8
19 3
20 3,1
21 3,3
22 3,5
23 3,6
24 3,8

25 3,9
26 4,1
27 4,2
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Знаки Слова
28 4,4
29 4,6
ЗО 4,7
31 4,9
32 5
33 5,2
34 5,3
35 5,5
36 5,7
37 5,8
38 6
39 6,1
40 6,3
41 6,4
42 6,6
43 6,8
44 6,9
45 7
46 7,2
47 7,4

48 7,5
49 7,7

50 7,8
51 8
52 8,2

53 8,3
54 8,5
55 8,6
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Знаки Слова
56 8,8
57 8,9
58 9,1
59 9,3
60 9,4

61 9,6
62 9,7
63 9,9
64 10
65 10,2

66 10,3
67 10,4

68 10,6
69 10,8

70 11

71 і і . і
72 11,3

73 11,5
74 11,6

Швидкість читання

Швидкість читання (V) вимірюється кількістю слів, прочи
таних за 1 хв, за формулою:

V = Q/t, 
де:
V — швидкість читання;
Q — обсяг тексту; 
t — час читання.
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Причому:
♦ секунди переводяться в частки хвилин;
♦ величина швидкості читання обчислюється з точністю до 

цілого числа.

Продуктивність читання

Продуктивність читання (Р) обчислюється за формулою: 
Р = Vk (слів за хвилину), 

де:
V — швидкість читання; 
k — коефіцієнт засвоєння змісту тексту.
Залежно від мети читання нормовану продуктивність чи

тання можна визначити за однією з формул:
Pk = Pqk, або

Pv = Pqv (слів за хвилину), 
де:
Pk — продуктивність читання за засвоєнням;
Pv — продуктивність читання за швидкістю;
Цк — коефіцієнт нормування за засвоєнням; 
qv — коефіцієнт нормування за швидкістю.
Коефіцієнти qk й qv знаходять за формулою: 

qk = к / 0 ,7 ; 
qv = V /  300, 

де:
0,7 — норма засвоєння («добра»);
300 — норма швидкості читання («швидка»).

Алгоритм визначення продуктивності читання

№
п/п Операція Формула

1 Вибір тексту, підготовка до читання

2

Фіксування часу початку читання (U, 
читання, фіксування часу закінчення 
читання (tj, визначення часу читання 
(у хвилинах)

2 *
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№
п/п Операція Формула

3

Відповідь на питання Анкети оцінки 
засвоєння змісту тексту, визначення 
коефіцієнта засвоєння змісту 
(див. с. 31)

К = Q2 + Оз + Од + 
+ 0 5 + 0 6 + 0 7

4 Обчислення обсягу тексту (у словах) о II о (Л

5 Визначення швидкості читання < II о

6 Визначення продуктивності читання

>IICL

7 Визначення нормованої 
продуктивності читання

Pk = Pqk; 
qk = к/0,7, або 

Pv = Pq«; 
q„ = v/300

8
Запис результатів, зіставлення їх 
з іншими результатами к, V, Р, Рк, Pv

Д О М А Ш Н Є  ЗАВДАННЯ  
(практичні вправи)

Початковий тест

Вправа «Контрольний текст»

1. Підберіть будь-який науково-популярний текст обсягом в 
одну книжкову сторінку.
2. Запам’ятайте час початку читання.
3. Прочитайте текст у звичайному темпі.
4. Запишіть час закінчення читання.
5. Обчисліть коефіцієнт засвоєння.
6. Проведіть розрахунки відповідно до «Алгоритму визначення 
продуктивності читання».
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7. Візьміть із конверта «Початковий тест» тексти за фахом, 
суспільно-політичний і науково-популярний.
8. Прочитайте їх точно так само.
9. Проаналізуйте засвоєння.
10. Візьміть художній текст.
11. Читайте його протягом  півгодини. Проаналізуйте 
прочитане, порахуйте кількість прочитаних сторінок, визначте 
обсяг 1 сторінки, обчисліть швидкість читання, збережіть 
записи.
12. Повторіть процедуру роботи з продовженням першого 
тексту згідно з пунктами 1 -6 .

Вправа «Пам’ять на слова»

1. Візьміть із конверта «Початковий тест» картку зі словами.
2. Запам’ятовуйте слова на картці протягом 20 секунд.
3. За 1 хвилину запишіть слова, що запам’яталися.
4. Порівняйте, зафіксуйте результату «Графіках динамічного 
читання» (див. с. 38).

Вправа «Текст за ключовими словами»

1. За 3 хвилини напишіть текст із використанням таких слів: 
ослиця, кома, пиріжок, лежбище, рабство, авантюрист, 
надлам, промокальний папір, розлука.
2. Текст повинен мати сюжет і заголовок.
3. Оцініть свою роботу в балах від 2 до 5.

Вправа «Переплутані лінії»

1 • На наведеному малюнку 25 ліній. Кожна лінія починається з 
Цифри й закінчується літерою.
2. Простежте хід кожної лінії тільки очима й визначте літеру її 
закінчення.
3. Час виконання й відповіді запишіть.
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4. Простежте 5 ліній (з 1 по 5).

Вправа «Самооцінка»

1- Обчисліть середні значення показників читання за всіма 
текстами.

/I
I |1

\V
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2. Отримані середні значення швидкості, коефіцієнта засвоєння 
й продуктивності зафіксуйте у відповідному «Графіку динамічного 
читання».
3. Крок за кроком з ’єднуйте й порівнюйте ці оцінки між собою.
4. Обчисліть динам ічність читання, унесіть показники в 
таблицю.
5. За графіком «Класифікація читачів» визначте свій тип за 
швидкістю й коефіцієнтом засвоєння.
6. У «Графіку динамічного читання» зафіксуйте результати 
інших завдань.

Оцінка читацької діяльності

Дайте відповіді на питання анкети «Оцінка читацької діяльності».

Заняття 1

Вправа «АЗСТ»

1. Повторіть «Алгоритм значеннєвого сприйняття тексту».
2. Виріжте текст обсягом 600-700 слів, уклейте його в робочий 
зошит так, щоб залишилися береги для записів, підкресліть у 
ньому ключові слова, що передають суть.
3. За ключовими словами сформулюйте одним реченням 
основну думку кожного абзацу, запишіть ЇЇ на полях.
4. На основі попередніх формулювань одним реченням 
запишіть головну думку тексту загалом.

Вправа «Гімнастика для очей»

1. Увімкніть музику.
2. Візьміть будь-яку книгу, відкрийте будь-яку сторінку на ваш 
вибір.
3. Протягом 5 хвилин читайте в рядках перші й останні слова, 
інші слова просто простежуйте очами.
4. Проаналізуйте те, що зуміли при цьому сприйняти.
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Вправа «Маска»

1. Візьміть будь-яку книгу, відкрийте будь-яку сторінку на ваш 
вибір.
2. Накладіть на сторінку плівку-маску № 1 (див. розділ «Спеціальні 
матеріали»).
3. Читайте протягом 15 хвилин, намагаючись здогадуватися 
про те, що ховається за штрихами.
4. Закінчивши читання, подумки відтворіть зміст тексту.

Вправа «Таблиці»

1. Візьміть спочатку 5 цифрових, потім 5 літерних таблиць.
2. Зафіксуйте погляд у центрі таблиці.
3. Знайдіть усі цифри в порядку зростання.
4. Знайдіть усі літери за абеткою.
5. Фіксуйте час роботи з кожною таблицею.

7 23 14 17 1

11 4 9 25 10

21 18 8 15 5

2 24 6 3 19

16 22 13 20 12
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21 24 10 4 20

16 6 18 23 14

9 11 22 3 7

5 1 13 17 15

25 19 2 8 12

19 12 15 23 8

9 1 6 21 18

20 16 2 10 14

5 7 24 3 25

17 11 13 22 4
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12 8 17 22 3

19 15 25 21 16

7 9 6 2 14

4 1 11 24 10

20 18 13 23 5

17 13 22 12 3

21 11 6 16 19

7 1 23 2 8

25 10 15 20 9

14 5 24 4 18
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6. Не «бігайте» очами, знаходьте потрібні цифри-літери, не 
зводячи погляду із центру таблиці.
7. Визначте середні значення часу зчитування, зафіксуйте дані 
в «Графіку динамічного читання».

Вправа «Швидкість»

1. Протягом 5 хвилин із максимальною швидкістю без пропусків 
читайте будь-який текст.
2. Закінчивши читання, усно відтворіть основний його зміст.

Вправа «Пам’ять на слова»

1. Візьміть 3 перші картки зі словами з тих, які ви підготували 
попередньо.
2. Протягом 20 секунд для однієї картки запам ’ятайте 
якнайбільше слів.



Червоний модуль

3. Протягом 1 хвилини запишіть слова, що запам’яталися.
4. Кількість слів, що запам’яталися правильно, зафіксуйте в 
«Графіку динамічного читання».

Вправа «Вставте склади»

1. Замість крапок вставте склад, яким закінчується перше слово 
й починається друге. Наприклад: бри ... рина; потрібний склад 
тва (бритва, тварина).

м і ... олад 
з а ... неча 
інкуба... ба 
викрій ... ра 
о сн о ... нілін 
пеш е... улі 
о д е ... ба 
ф ігу...хунок

2. Зверніть увагу на час виконання.

Вправа «Прислів’я»

1. З ’єднайте частини прислів’їв із лівого й правого стовпчиків.
2. Фіксуйте час.

№ Перша половина 
прислів’я

Друга половина 
прислів’я №

1 Швидке робиться а вони самі родяться 1

2 Зі спання не купиш коня не лежать на місці 2

3 Вісті двох небитих дають 3

4 За одного битого простояла цілий день 4

5 Хочь круть, хочь верть а з лежі не справиш одежі 5

6 Зачепилася за пень гидке родиться 6

7 Дурнів не сіють, не орють а в горшочку смерть 7
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Заняття 2

Виконайте вправи, аналогічні до перших шести вправ заняття
1. Після цього виконайте вправи, запропоновані нижче.

Вправа «Складіть прислів’я»

1. З ’єднайте частини прислів’їв із лівого й правого стовпчиків.
2. Фіксуйте час.

№ Перша половина 
прислів’я

Друга половина 
прислів’я №

1 Язик а день буде 1
2 Чи співатиме півень, чи ні як добра жінка 2
3 Будеш солодкий — проковтнуть а балачок на карбованець 3
4 Немає кращого приятеля та душа не приймає 4
5 Діла на копійку до Києва доведе 5
6 Очима б їв як дівкою була 6

7 Згадала баба а будеш гіркий — 
проклянуть 7

Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-антонімів:
молодий
кристальний
живий
чужий
твердий
старий
мертвий
чорний
м’який
гіркий
свій
білий
солодкий
мутний
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Вправа «На літеру.....

1. Протягом 2 хвилин напишіть слова, що починаються на 
літеру «б».
2. Уникайте власних імен.
3. Слова повинні бути різними частинами мови.
4. Зафіксуйте кількість написаних слів.

Заняття З

Виконайте вправи, аналогічні першим шести вправам заняття 1. 
Потім переходьте до наступних.

Вправа «Складіть прислів’я»

№ Перша половина 
прислів’я

Друга половина 
прислів’я №

1 Адам з ’їв кисличку то кращої птиці не було б 1
2 Якби ковбасі крила а в кравецтво не лізь 2
3 Де є баба а в нас оскома на зубах 3
4 Швець знай своє шевство там і чорта не треба 4
5 Ти від горя за річку а швидка йде та перейде 5
6 Тиха вода береги лупає кумового наймита дитина 6

7 Родина а воно вже на тім боці тебе 
виглядає 7

Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-антонімів:

хворий
абстрактний
мовчати
ненависть
добро
любов
мокрий
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конкретний
сміятися
кричати
здоровий
плакати
зло
сухий

Вправа «Слова на тему»

Протягом 2 хвилин записуйте слова на тему «Відпочинок на 
морі».

Заняття 4

Виконайте вправи, аналогічні першим шести вправам заняття 1. 
Потім переходьте до запропонованих далі.

Вправа «Складіть прислів’я»

№ Перша половина 
прислів’я

Друга половина 
прислів’я №

1 До науки не буде сутужно 1
2 Ти брат мій лисе й загине 2
3 Де чорт не поспіє служать і буки 3
4 Берись дружно як вірнеє братство 4
5 Лисе теля вродилося пізнаєш вірну людину 5
6 При горі та в лиху годину туди бабу пошле 6
7 Не так те багатство але хліб їж свій 7

Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-антонімів:

гарячий
швидко
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бути присутнім
багатий
вправо
холодний
бідний
вихід
вхід
ВЛІВО
істина
бути відсутнім
ПОВІЛЬНО
неправда

Вправа «Слова на тему»

Протягом 2 хвилин записуйте слова на тему «Свійські 
тварини».

Заняття 5

Виконайте вправи, аналогічні першим шести вправам заняття 1. 
Потім переходьте до запропонованих далі.

Вправа «Складіть прислів’я»

№ Перша половина 
прислів’я

Друга половина 
прислів’я №

1 Кому ведеться щоб на добре не вийшло 1
2 Хоч погано дівка співає вовкові здобич 2
3 Немає злого до порожньої церкви 3
4 Уперте теля треба в воду лізти 4
5 Доспівався піп то й він буде хорошень 5
6 Убери пень зате довго 6
7 Щоб рибу їсти у того й півень несеться 7
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Вправа «Вставте склади»

Замість крапок вставте склад, яким закінчується перше слово 
й починається друге:

суве ... ка 
пов’я з ... чур 
п ш о ... та 
в а ... лушка 
ка н ... дидат 
нащ а... тор

Вправа «Текст за ключовими словами»

Протягом 3 хвилин складіть текст, використовуючи такі слова: 
солод, мотоцикл, циркуль, покровитель, валюта, кіно, танк.

Заняття 6

1. Повторіть вправу «Гімнастика для очей» із заняття 1.
2. Повторіть вправу «АЗСТ» із заняття 1, підібравши текст 
обсягом 1000 слів.
3. Повторіть вправу «Таблиці» з заняття 1, узявши не використані 
раніше таблиці.
4. Повторіть вправу «Маска» з заняття 1.
5. Повторіть вправу «Швидкість» із заняття 1.
6. Складіть прислів’я й зафіксуйте витрачений час:

N* Перша половина 
прислів’я

Друга половина 
прислів’я №

1 Для милого друга без звичаю 1
2 Нема краю а своїми ділами 2
3 Де відвага як кошеня в попелі 3
4 Хвалися не родичами-орлами і вола з плуга 4
5 Запишався там і щастя 5
6 Пізно старого кота та рідко бачить 6
7 Густо дивиться вчити гопки 7
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7. Повторіть вправу «Пам’ять на слова» з заняття 1, підібравши 
дві не використані раніше картки.

Вправа «Вставте склади»

Замість крапок вставте склад, яким закінчується перше слово 
й починається друге:

площ и... явність 
б іли ... мено 
ж у р ... ня 
кара ... на 
к а з ... торга 
ґринджо... сиця 
служ... рабан

Вправа «Складіть текст»

Протягом 3 хвилин складіть текст, використовуючи такі слова: 
нянька, укол, циркуль, ложка, вітер, машина, дзьоб.

Заняття 7

Виконайте вправи, аналогічні першим шести вправам заняття 6. 
Після цього виконайте наступну вправу.

Вправа «Складіть прислів’я»

№ Перша половина 
прислів’я

Друга половина 
прислів’я №

1 Убрався в жупан а курці смерть 1
2 Приставити вовка як сіль в оці 2
3 Кому весілля і дума, що пан 3
4 П’ять днів нічого не робимо всю отару спаскудить 4
5 Так його любить люби й коня годувати 5
6 Любиш поганяти до отари 6
7 Паршива вівця а шостий відпочиваємо 7
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1. З ’єднайте частини прислів’їв із лівого й правого стовпчиків.
2. Фіксуйте час.

Вправа «Вставте склади»

Замість крапок вставте склад, яким закінчується перше слово 
й починається друге:

підло ...лерея 
пташ ... мера 
т ю р ... ра 
швач...м інь 
та н ... родина . 
кар...р ілка 
г о ... на

Вправа «Складіть текст»

Протягом 3 хвилин складіть текст, використовуючи такі слова: 
кріп, мітка, афера, трамвай, голод, смуга, фісташка.

Заняття 8

Виконайте вправи, аналогічні першим шести вправам заняття 6. 
Потім переходьте до запропонованих нижче.

Вправа «Складіть прислів’я»

1. Кожне слово в прислів’ї поставте на своє місце.
2. Передайте зміст прислів’їв своїми словами.
3. Фіксуйте час.

Час, під, їжі, приходить, час, апетит.
А, роблять, очі, руки, бояться.
З, кобила, возу, легше, баба.
Лише, дурня, псувати, вчити, розуму.

//l
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Наука, гіркий, корінь, смачний, плід, а. 
Дяка, приблудний, не, сподіватися, собака. 
Аби, найшлася, шия, хомут, знайдеться.

Вправа «Вставте склади»

Замість крапок вставте склад, яким закінчується перше слово 
й починається друге:

м уш ... гізм 
трем б і... тари 
чоло... онце 
в е р ... буїн 
щ о ... нат 
ш ва ... коньєр 
а р о ... рац

Вправа «Складіть текст»

Протягом 3 хвилин складіть текст, використовуючи такі слова: 
тремтіння, бачення, квіточка, полиця, музика, ностальгія.

Заняття 9

Виконайте вправи, аналогічні першим шести вправам заняття 6, 
після чого переходьте до запропонованих нижче.

Вправа «Складіть прислів’я»

1. Кожне слово в прислів’ї поставте на своє місце.
2. Передайте зміст прислів’я своїми словами.
3. Фіксуйте час.

А, лихо, своєї, розведу, чужу, до, розуму, не, руками, прикладу. 
А, тиждень, на, хліба, їдеш, день, бери, на.
І, Богові, розіб’є, дурня, чоло, змусь, молитися, він.
А, пошкодує, приголубить, дружина, мати.
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Не, бийся, молока, з, не, як, бика, буде.
А, біжить, добра, сама, лежить, слава, худа. 
Там, любов, ні, біди, горя, де.

Вправа «Вставте склади»

Замість крапок вставте склад, яким закінчується перше слово 
й починається друге:

і к ... бета 
ку р ... ша 
начин... вка 
ш ка ... лець 
тр ю ... чалка 
улам... рилиця

Вправа «Складіть текст»

Протягом 3 хвилин складіть текст, використовуючи такі слова: 
парасолька, шафка, посуд, килим, пульс, журнал, торг.

Заняття 10

Виконайте вправи, аналогічні першим шести вправам заняття 6, 
після чого переходьте до запропонованих нижче.

Вправа «Складіть прислів’я»

1. Кожне слово в прислів’ї поставте на своє місце.
2. Передайте зміст прислів’я своїми словами.
3. Фіксуйте час.

Не, свиня, видасть, не, Господь, з ’їсть.
За, поженешся, жодного, впіймаєш, двома, не, зайцями. 
І, де, рветься, тонко, там.
Золотом, умієш, молотом, не бий, шити.
А, пером, людина, красна, розумом, птах.
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He, поки, мужик, гряне, перехреститься, грім, не.
Так, голова, дісталася, розумна, дурневі.

Вправа «Вставте склади»

Замість крапок вставте склад, яким закінчується перше слово 
й починається інше:

г іл ... лендар 
т у ... дарин 
р и ... тюрн 
м о ... жим 
ке р ... дрина 
с о н ... люліт 
м а с ... мака

Вправа «Складіть текст»

Протягом 3 хвилин складіть текст, використовуючи такі слова: 
фінка, перешкода, млість, пучок, помпа, карти, повітроплавець.

Вправа «Контрольний текст»

1. Візьміть текст обсягом 500-600 слів.
2. Прочитайте його, фіксуючи час.
3. Перекажіть письмово.
4. Обчисліть коефіцієнт засвоєння, швидкість і продуктивність.
5. Дані занесіть у «Графік динамічного читання».

Вправа «Аналітика»

Здійсніть аналіз попередніх занять.

Заняття 11

Виконайте вправу «Таблиці» з 1 -го заняття зі ще не використаними 
таблицями, а також вправу «АЗСТ» з 1-го заняття з текстом
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обсягом 1200 слів. Потім переходьте до запропонованих нижче 
вправ.

Вправа «Розрізані тексти»

1. Візьміть 2 тексти з 4-го блоку підготовлених вами спеціальних 
матеріалів.
2. Прочитайте їх про себе, не пропускаючи жодного рядка.
3. Після читання перекажіть про себе їх зміст.

Вправа «Маска»

Повторіть вправу «Маска» з заняття 1 із плівкою-маскою № 2.

Вправа «Швидкість-2»

Візьміть будь-який текст; читайте його протягом 7 хвилин у 
1,5 рази швидше від вашої звичайної швидкості при суцільному 
читанні; напишіть план прочитаного; застосовуйте таблицю 
визначення часу читання тексту.

Таблиця визначення часу читання тексту

Кількість
слів

Швидкість читання (слів за хвилину)

100 200 300 400 500 600 700 800
Час читання (секунди)

50 ЗО 15 10 7 6 5 4 4

. 100 60 зо 20 15 12 10 9 8

200 120 60 40 ЗО 24 20 17 15

300 180 90 60 45 36 ЗО 26 22

400 240 120 80 60 48 40 34 ЗО
500 300 150* 100 75 60 50 43 35

600 360 ' 180 120 90 60 51 45
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Вправа «Складаємо текст-2»

1. З використаних вами карток зі словами виберіть будь-які 
7 слів.
2. За цими словами протягом 3 хвилин складіть текст.

Вправа «Відстрочене відтворення»

1. З пам’яті відтворіть будь-який текст, який ви читали вчора.
2. Оцініть якість відтворення.
3. Проаналізуйте продуктивність різних способів відтворення 
(усного, письмового, уявного).

Вправа «Лабіринти віршочитання»

Визначте правильну послідовність рядків у цих чотиривіршах і 
запишіть у своєму робочому зошиті.

Здолати старість не могла 
Гудуть шляхи, копитом биті 
Ніколи юності на світі 
Та їх навік не вкриє мла.

(В. Сосюра)

Твоєю чистою весною 
Вітчизно! Горді ми тобою 
І сили струменем живим 
Трудом і подвигом твоїм

(М. Рильський)

Вправа «Антоніми»

Складіть пари слів-антонімів із наведених слів:

забороняти 
бути відсутнім 
легка
неодружений
рум’яний
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кінець
бути присутнім
початок
ламати
лагодити
дозволяти
блідий
одружений
важка

Заняття 12

Виконайте вправи, аналогічні першим семи вправам заняття 11. 
Після цього переходьте до запропонованих нижче.

Вправа «Лабіринти віршочитання»

Визначите правильну послідовність рядків у цих чотиривіршах 
і запишіть у своєму робочому зошиті.

І вдалині над обрієм високим 
Важкі вітри не випили роси 
Лугів осінніх теплі голоси 
Черлені трави бродять буйним соком

(А. Малишко)

А ранок стрівав їх холодним дощем 
Так марили айстри в саду восени 
І плакав десь вітер в саду за кущем 
Так марили айстри і ждали весни

(О. Олесь)

Заняття 13

Виконайте вправи, аналогічні першим семи вправам заняття 11. 
Після цього переходьте до запропонованих нижче.

3 . 113
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Вправа «Хаос»

1. З будь-якого тексту підберіть абзац, що складається із 
7 речень.
2. Попросіть кого-небудь виписати з нього кожне речення на 
окрему картку.
3. Картки перемішайте.
4. Постарайтеся скласти зв ’язний текст.

Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-антонімів:

обвинувачення
ділення
зниження
відсутність
прискорення
згода
віднімання
присутність
додавання
підвищення
виправдання
уповільнення

Заняття 14

Виконайте вправи, аналогічні першим семи вправам заняття 11. 
Після цього переходьте до запропонованих нижче.

Вправа «Збіги»

Замість крапок (кількість крапок дорівнює кількості літер) 
вставте слово, що об ’єднує своїм значенням слова, які стоять 
ліворуч і праворуч.
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інструмент.... риба
ніжність...... тварина
магазин......лава
тонка гілка ....  металевий стрижень
пучок волосся...... гірський кряж
собака....... рукавичка

Вправа «Стійкі вирази»

Підберіть до кожного слова з першого списку власну назву з 
другого так, щоб вийшов стійкий вираз.

1 Лічильник Аладдин 1

2 Віслюк Буридан 2

3 Кінь Дамокл 3

4 Перемога Морзе 4

5 Лампа Гейгер 5

6 Меч Троя 6

7 Абетка Пірр 7

Вправа «Антоніми»

Складіть пари слів-антонімів із таких слів:
спрощувати
губити
поліпшувати
умирати
погіршувати
зменшувати
забруднювати
видужати
очищати
знаходити
ускладнювати
народжуватися
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збільшувати
занедужати

Заняття 15

Виконайте вправи, аналогічні першим семи вправам заняття 11. 
Після цього переходьте до запропонованих нижче.

Вправа «Антоніми»

Складіть пари слів-антонімів із наступних слів:

зрошувати
худнути
зникнути
сумувати
молодіти
ворогувати
старіти
руйнувати
осушувати
товаришувати
з ’явитися
поправлятися
творити
веселитися

Вправа «Переплутані лінії»

1. Виконайте з розділу «Початковий тест» вправу «Переплутані
лінії», використовуючи лінії 6-10.
2. Зафіксуйте час у «Графіку динамічного читання».

Вправа «Контрольний текст»

1. Прочитайте будь-який текст обсягом 700 слів.
2. Зафіксуйте час.
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3. Перекажіть прочитане письмово.
4. Обчисліть коефіцієнт засвоєння, швидкість, продуктивність 
читання.
5. Зафіксуйте результати в «Графіку динамічного читання».

Заняття 16

Виконайте вправу «АЗСТ» із 1-го заняття з текстом обсягом 
1500 слів. Потім переходьте до запропонованих нижче вправ.

Вправа «Інші таблиці»

1. Використовуйте запропоновані літерно-цифрові таблиці.
2. Фіксуйте погляд у центрі таблиці.
3. Знайдіть, чергуючи цифри й літери, цифри в порядку 
зростання, літери — за абеткою.

14 Т 23 М 9 к 24

А г 10 X Ж 4 Ч

15 5 8 19 2 ц 13

Б І 20 • Н В Р

1 11 3 Л 16 Ф д
3 12 17 Е Ф 7 0

6 18 У 22 П С 21
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щ 20 6 I 0 Г 12
14 Т Р ч 23 4 X
К 8 18 д 15 Ф 3
И 3 А • Ґ 17 9
Л 21 ц 24 Е М 22
1 10 13 5 П Ш С

Б 16 ж Н 19 В 7

И Р 23 Т 7 Е 15

19 п 5 К д 2 ф

3 24 Г 14 У 20 9

1 И 10 • 18 Ж Л

В 16 3 м А Ш 4

ц 6 X 21 Ч 12 П

13 22 Н 8 0 С 17
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р 17 У 3 0 9 ц
4 Е 3 14 19 д 23

Л 8 X 21 Т В 13

А 18 Н • 15 2 К

5 10 С Г 22 6 7

16 Б И 20 П 24 Ф

М 1 І 11 Ш Ж 12

15 А 3 12 ф 4 Ж

У 21 5 Т 23 19 X

Е 8 0 В 9 3 д
16 1 И • М 17 ц
П И 20 13 Ш 24 С

10 Ь 2 н Р І 7

К 14 6 г 18 Л 22
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4. Фіксуйте час зчитування кожної таблиці.
5. Обчисліть середній час, результат зафіксуйте в «Графіку 
динамічного читання».

Вправа «Розрізані тексти-2»

Повторіть вправу «Розрізані тексти» з заняття 11 з іншими 
підготовленими текстами.

Вправа «Читання в смужку»

1. Візьміть підготовлену раніше смужку картону.
2. Накладіть її посередині на сторінку книги вертикально. .
3. Читайте 10 хвилин, роблячи тільки по 2 фіксації на рядку.
4. Відгадуйте слова в закритих частинах рядків.

Вправа «Швидкість-3»

Виконайте вправу, аналогічну вправі «Ш видкість-2»  
заняття 11, читаючи 10 хвилин зі швидкістю вдвічі більшою, ніж 
звичайна.

Вправа «Складіть текст»

1. Виберіть випадковим чином з орфографічного словника 
7 слів.
2. Протягом 3 хвилин складіть із ними текст.

Вправа «Відстрочене відтворення-2»

Повторіть вправу «Відстрочене відтворення» заняття 11.

Вправа «Синоніми»

З наведених нижче слів складіть пари слів-синонімів:
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скарга
володар
автономія
біографія
хазяїн
хвилювання
час
загибель
катастрофа
самоврядування
пора
життєпис
тривога
нарікання

Вправа «На літеру...»

Напишіть протягом 3 хвилин текст, у якому всі слова починаються 
на букву «п».

Вправа «Антоніми»

Складіть пари слів-антонімів із наведених слів:

негативно
близько
глибоко
холодно
світло
далеко
брудно
позитивно
пізніше
темно
чисто
раніше
тепло
дрібно
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Заняття 17

Повторіть перші сім вправ із заняття 16.

Вправа «Синоніми»

Складіть пари слів-синонімів із наведених слів:

загарбник
агресор
актор
мовчання
великодушність
сяйво
базікання
розкіш
балаканина
безмовність
шляхетність
багатство
лицедій
блиск

Вправа «Складіть текст»

Складіть за 5 хвилин текст, у якому всі слова починаються на 
літеру «з».

Вправа «Антоніми»

Складіть пари слів-антонімів із наведених слів:

відраза
схід
сміливість
оригінал
копія
заборона
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приязнь
першотвір
марнотрат
боягузтво
захід
скупердяй
ДОЗВІЛ
підробка

Заняття 18

Повторіть сім перших вправ заняття 16.

Вправа «Синоніми»

Складіть пари слів-синонімів із наведених нижче слів:

кидати
боротися
лаяти
жбурляти
булькотіти
вирувати
уплутувати
красти
бурчати
утягувати
битися
гарчати
цупити
сварити

Вправа «Складіть текст»

Складіть за 5 хвилин текст, у якому всі слова починаються на 
букву «д».
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Вправа «Антоніми»

Складіть пари слів-антонімів із наведених слів:
сухо
уранці
набіло
активно
запашний
тісно
волого
смердючий
тривожно
начорно
увечері
просторо
спокійно
пасивно

Заняття 19

Повторіть сім перших вправ заняття 16.

Вправа «Антоніми»

Складіть пари слів-синонімів із наведених слів:
горіти
обертати
складати
копати
бовтати
палати
сумувати
рити
говорити
трощити
крутити
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сумувати
громити
видумувати

Вправа «Складіть текст»

Складіть текст, у якому всі слова починаються на літеру «с», за
5 хвилин.

Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-антонімів:

сумирний
ясний
потворний
розумний
початковий
тривожний
яскравий
дурний
кінцевий
буйний
прекрасний
тьмяний
мрячний
спокійний

Заняття 20

Повторіть перші сім вправ заняття 16.

Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-синонімів:
замурзаний
густий

лИІ///
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чарівний
добрий
безцінний
темний
ЦІЛИЙ
дорогий
дрімучий
сердечний
частий
єдиний
дивовижний

Підберіть антоніми до слів:

міцний
щедрий
розкішний
втомлений
кволий
балакучий
великий
здоровий
злидарський
рідкий
бадьорий
дрібний
скупий
мовчазний

Вправа «Переплутані лінії»

1. Простежте хід наступних п ’яти (11 -15) ліній із вправи 
«Переплутані лінії» «Початкового тесту».
2. Зафіксуйте час.
3. Результат запишіть у «Графік динамічного читання».
4. Порівняйте показники з показниками виконання попередніх 
аналогічних вправ.
5. Виконайте цю саму вправу, увімкнувши радіо або телевізор.
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Заняття 21

Виконайте вправу «АЗСТ» заняття 1, вправи «Інші таблиці» й 
«Читання смугами» заняття 16. Після цього переходьте до 
вправ, запропонованих нижче.

Вправа «Ромбики»

1. Зосередьте погляд на стрілках ромба, закривши слова 
пальцем.
2. Забравши палець, одним поглядом побачте словесний 
ромб цілком.
3. Переходьте від менших до більших ромбів.

аїр
=7> актор <4= 

акр

бак
балда
балет

бал

вал
валет

=Ф> валяння <4= 
валик 
віко

гад
газон

^  газомір ^  
газотрон 

гайка
газ
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диня
двійник
двовірш

=Ф> давильня <Ф= 
двірник 

двері

жар 
жито 

жердина 
журналіст 

жимолость ^  
журавель 

жила 
жир

забіг
золото

залізобетон
зерносховище

заграва
зозуля
зілля
зоря

Вправа «Ще швидкість»

Виконайте вправи, аналогічні вправі «Швидкість» заняття 16, 
читаючи протягом 15 хвилин.

Вправа «Читання з уявленням»

1. Відкрийте будь-яку книгу на ваш вибір і читайте 15 секунд.
2. Протягом 5 секунд уявіть образно те, що прочитали.
3. Закріпіть цю навичку — протягом 10 хвилин повторюйте 
пункти 1-2.
4. Протягом 10 хвилин повторюйте те ж саме.



Червоний модуль

ЛЧ'ЧІІ///,

ш

5. Намагайтеся описувати образи, що виникають, уголос і 
письмово.

Вправа «Зиґзаґ»

1. Прочитайте 20 сторінок будь-якого тексту на ваш вибір: 
одну сторінку читайте дуже повільно, наступну— дуже швидко.
2. Складіть план прочитаного.
3. Проаналізуйте засвоєння тексту.

Вправа «Синоніми»

З наведених слів складіть пари слів-синонімів:

природознавець
чванько
арештант
запах
ембріон
будинок.
крем’язень
зародок
натураліст
здоровань
в’язень
дім
задавака
аромат

Вправа «Речення»

1. Складіть по одному реченню з кожним словом із наведених 
груп слів:

дипломник, дипломант, дипломат; 
цільний, цілісний, цілий;
ексцентричний, ексцентриковий, егоцентричний.

2. Уточніть значення слів у тлумачному словнику.
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Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-антонімів:

теперішній
буйний
незначний
помилковий
зовнішній

, піднесений
дружелюбний
вірний
важливий
прийдешній
ворожий
внутрішній
смирний
принижений

Заняття 22

Виконайте перші вісім вправ із заняття 21.

Вправа «Синоніми»

З наведених слів складіть пари слів-синонімів:

дозволений
запашний
цілий
природний
скнарий
нікчемний
пекучий
пахучий
жалюгідний
натуральний



Червоний модуль

єдиний 
жаркий . 
жадібний 
припустимий

Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-антонімів:

холоднокровний
просторий
добрий
глибокий
одягнений
парадний
крихітний
жорстокий
поверхневий
гарячий
голий
величезний
тісний
чорний

Вправа «Речення за значенням»

1. Складіть із кожним із цих слів стільки речень, скільки вони
мають значень: сіль, вогонь, робота, коса, лайка.
2. Скористайтеся тлумачним словником.

Заняття 23

Виконайте перші вісім вправ заняття 21. 

Вправа «Синоніми»

З наведених слів складіть пари слів-синонімів:
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життя
турбота
боязкість
адвокат
знаменитість
смисл
ідол
сором’язливість
світило
існування
захисник
кумир
піклування
значення

Вправа «Антоніми»

З наведених слів складіть пари слів-антонімів:

похмурий
жорстокий
старечий
посередній
мнимий
короткий
матеріальний
дитячий
духовний
веселий
затяжний
талановитий
справжній
милосердний

Вправа «Речення»

Повторіть вправу «Речення за значенням» заняття 22 зі 
словами: відрізок, компанія, куля, демонстрація, клас.



Червоний модуль

чХ\\'Ч<'//,.

т

Заняття 24

Повторіть виконання перших восьми вправ заняття 21. Після 
цього переходьте до виконання запропонованих нижче.

Вправа «Пропуск»

Замість крапок вставте пропущені літери (одна крапка = одна 
літера):

к . м . нь
ч . й к .
м . л . т . к 
б . с . л
л . ж к . 
в . с л .
м . т . л к . 
п . лк 
т . бл . ц .

Вправа «Синоніми»

З наведених слів складіть пари слів-синонімів:

позбавити
друкувати
змінювати
володіти
надолужити
усунути
скуштувати
модифікувати
загладити
спробувати
звільнити
мати
ліквідувати
видавати
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Заняття 25

Повторіть перші вісім вправ заняття 21. Потім повторіть вправу 
«Пропуск» заняття 24 зі словами:

в . тр . л . 
в . х . р 
тр . неп . рт
з. б . р . н . 
тр . ф . р . т 
ф . б р . к . 
сн . р . д 
п л . н к . 
ц . ф р .

Після цього повторіть вправу «Переплутані лінії» з розділу 
«Початковий тест» із наступними п ’ятьома лініями (16-20). 
І нарешті, повторіть вправу «Контрольний текст» із текстом 
обсягом 1000 слів.

Заняття 2 6 -2 9

Вправа «АЗАД»

Попрацюйте з текстом за «Алгоритмом значеннєвого аналізу 
документів».
Послідовно виконайте вправи заняття 21: «Ромбики» (протягом 
5 хвилин), «Читання з уявленням» і «Зиґзаґ».

Вправа «Знову швидкість»

1. Читайте будь-який текст протягом 20 хвилин.
2. Читайте зі швидкістю у 2,5 рази більшою, ніж звичайно.

Вправа «Одночасне читання»

1. Підберіть 2 різні тексти на ваш вибір.
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2. Протягом 5 хвилин читайте їх, чергуючи по ЗО секунд кожний.
3. Складіть план прочитаного кожного тексту.

Вправа «Відновлення зруйнованих текстів»

1. Візьміть 2 тексти з тих, які розрізані на абзаци.
2. Відновіть правильну послідовність абзаців якнайшвидше.
3. Звірте відновлений текст з оригіналом.

Вправа «Швидкість»

1. Візьміть нескладний текст.
2. Прочитайте будь-який уривок у звичайному темпі протягом 
1 хвилини.
3. Підрахуйте кількість прочитаних рядків.
4. Запишіть результат.
5. Прочитайте будь-який текст у темпі 15 секундна 1 сторінку.
6. Повторіть пункти 3-4.
7. Порівняйте результати.
8. Не забувайте про себе відтворювати прочитане. 
Повторіть послідовно такі вправи: «Одночасне читання» 
(заняття 26-29), «Зиґзаґ» (заняття 21), «Пошук орієнтирів» 
(заняття 26-29) і переходьте до виконання наведеної нижче 
вправи.

Вправа «Перешкоди»

1. Увімкніть радіо або телевізор і зробіть гучність значно вищу 
від звичайної.
2. Зосереджено читайте який-небудь текст протягом 5 хвилин.
3. Проконтролюйте засвоєння прочитаного.
Повторіть вправу «Відновлення зруйнованих текстів» (заняття 26- 
29) з одним текстом.

Підсумковий тест

1. Знайдіть відповідний конверт у спецматеріалах.

///
|l\v
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2. Повторіть завдання «Контрольний текст» із «Початкового 
тесту».
3. Повторіть усі інші завдання «Початкового тесту», підбираючи 
ще не використаний матеріал.

Постскриптум

Для закріплення досягнутого протягом наступних 2 місяців 
двічі на тиждень по 45 хвилин виконуйте такі вправи:
♦ «Гімнастика для очей»;
♦ «АЗСТ» й «АЗАД»;
♦ «Швидкість» (15 хвилин читання з темпом 15 секунд на 
сторінку);
♦ «Словниковий запас»:
а) читаючи слова з орфографічного словника, визначайте всі 
можливі варіанти значень кожного слова;
б) приділяйте цьому 5 хвилин на кожному занятті;
в) протягом 2 хвилин підбирайте й записуйте слова (варіанти 
на вибір):
■ що починаються на одну літеру;
■ що починаються з одного й того ж префікса;
■ що мають однаковий суфікс;
■ що закінчуються на однакові склади;
■ придумайте свій варіант.
Після виконання вправ, рекомендованих у «Постскриптумі», 
повторюйте вправи 1 раз на 2 тижні.



ЧОРНИЙ МОДУЛЬ

Створений на основі методики 
Франца Лезера «Раціональне читання»





УРО К
(теоретична інформація)

Одним із найважливіших критеріїв продуктивності розумо
вої праці є швидкість використання отриманої інформації.

Подавати інформацію необхідно більш компактно, наочно 
йулегкомудля сприйняття вигляді, звертаючи увагу на розмір 
і тип шрифту, проміжок між літерами, колір друку й паперу. 
Виділення тексту потрібно застосовувати відповідно до його 
призначення. Для зменшення швидкості читання потрібно ви
користовувати розрядку, курсив, заголовні літери, для виді
лення основного — жирний шрифт. Читання стане ефективні
шим при друкуванні тексту колонками, по 3 -6  слів у рядку, із 
використанням прапорового набору (неоднакова довжина 
рядків виключає перенесення слів).

Рух очей під час читання

Погано: = # > • = £ > • = # > • = # > • = * > • = # > • = # > •  

Добре: = # > -  • = ^ 5>  • = # >  • •

Де: стрілки — рухи, крапки — зупинки.

Поля сприйняття інформації під час читання

Погано:

Добре: <$ » >

Де: погано — у тому випадку, коли сприймається за один 
раз 1 -2  слова; добре — коли 5 -6  слів.
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Отже, для збільшення швидкості читання потрібно розши
рити поле сприйняття інформації й виключити зворотний рух 
очей у рядку.

Здатність до розуміння визначається сукупністю якостей 
і властивостей особистості, що дозволяють виявити суть 
сприйманої інформації, перевірити яку можна через переда
чу змісту прочитаного у формі переказу або відповідей на пи
тання за текстом. Питання ставляться до найважливіших місць 
тексту відповідно до мети читання, причому питання повинні 
бути такими, щоб читач не зміг відповісти на них, спираючись 
на своїх загальні, попередні знання. При однократному про
читанні тексту середній ступінь розуміння становить 60-70 %, 
що є прийнятним. До тексту ставиться 10 питань, і прийнят
ний ступінь розуміння в цьому випадку становить 6 -7  правиль
них відповідей. У разі меншого розуміння потрібно зменшити 
швидкість читання.

Швидкість читання

Обчислюється діленням кількості слів тексту на витраче
ний час прочитання. Немає необхідності підраховувати всі 
слова: досить порахувати кількість слів перших рядків тек
сту, обчислити їх середню кількість і помножити на число 
рядків.

Ефективність читання

Ефективність читання визначається рівнем розуміння тек
сту й швидкістю читання. Недоцільно читати різні тексти з од
наковою швидкістю. Швидкість читання потрібно варіювати 
залежно від:

■ мети й необхідного ступеня розуміння;
■ щільності інформації;
■ попередніх знань й умінь;
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■ ставлення до тексту, уваги й розумових можливостей;
■ зовнішніх умов.
Для того щоб зрозуміти основні моменти, цілком достат

ньо зрозуміти текст на 60-70 %. Якщо потрібно одержати лише 
загальне уявлення, то досить зрозуміти текст на 50 %.

Рухливість читання — це вміння гармонізувати швидкість 
читання й необхідний ступінь розуміння.

Смисл раціонального читання полягає не в буквальному 
збільшенні його швидкості, а в розширенні діапазону швид
костей від 100 до 1000 слів за хвилину, що дозволить вибрати 
оптимальну швидкість залежно від мети й характеру тексту. 
Навряд чи є доцільним, якщо хочеться одержати естетичну на
солоду, раціонально читати художні тексти.

Умови тренувань:
♦ розумові зусилля й інтенсивна робота;
♦ запис результатів у щоденнику, їх регулярний аналіз, 

оцінка й корекція зусиль;
♦ визначення часу досягнення кращих результатів;
♦ наявність секундоміра, паперу, ручки, олівця, фломас

терів, прозорого паперу, картону.
Зосередженість читання — усунення побічної діяльності 

й спрямованість свідомості на текст.
Умови зосередженості:
♦ нейтралізація внутрішніх подразників (сторонні думки, 

тривожність тощо);
♦ мотивація (інтерес до тексту, чіткість мети);
♦ відповідний час (через певний час після прийому їжі або 

відпочинку);
♦ чергування текстів різних стилів (художній, науковий, 

науково-популярний, публіцистичний тощо).

Оз-

Ш к ід л и в і з в и ч к и

Якщо у вас є звичка стежити за словами пальцем, лінійкою 
або олівцем — її можна позбутися, тримаючи книгу обома ру
ками або підперши голову.
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Регресія — неусвідомлене повернення до прочитаного — 
дуже знижує швидкість і зосередженість.

Вокалізація — проказування вголос або про себе прочи
таних слів — типова при читанні зі швидкістю менше 400 слів 
за хвилину.

Помилкова думка

Думка про те, що повільне читання сприяє кращому зас
воєнню прочитаного, спростована наукою. Навпаки, занадто 
повільне читання зменшує зосередженість.

Фази читання

Попередній перегляд тексту— це однократний перегляд 
(не читання) тексту перед читанням і його оцінка за планом:

♦ заголовок, автор, вихідні дані;
♦ підзаголовки, зміст;
♦ ілюстрації;
♦ перегорніть весь текст, звертаючи увагу на величину 

абзаців;
♦ прочитайте перше й останнє речення першого й остан

нього абзаців тексту (перший і останній розділи й перші й ос
танні речення інших розділів, якщо це книга);

♦ визначте обсяг тексту (книги) і час, необхідний на його 
читання;

♦ сформулюйте мету читання (навіщо, для чого, коли, як).
Активне читання — це не пасивне сприйняття думок ав

тора, а активне бажання їх зрозуміти. Суть активного читання 
полягає в тому, щоб самому собі ставити питання й відповіда
ти на них.

Заключний перегляд потрібний для того, щоб відповісти 
на питання:

♦ які основні ідеї?
♦ що є новим?
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♦ чи досить аргументовані твердження?
♦ що змінити у власних уявленнях?
♦ наскільки запам’яталося нове?
♦ як і наскільки швидко використати інформацію в діяль

ності?
♦ кому про це розповісти?

Слова-орієнтири й основна ідея

Необхідно навчитися уявляти текст як логіку думок авто
ра, вектор їхнього розвитку. У цьому можуть допомогти сло
ва-орієнтири:

♦ слова, що вказують на продовження думки (і, більше 
того, виходячи із цього, крім того, а також, у такий самий 
спосіб, так, тому, унаслідок цього, таким чином, отже, відповід
но до цього, у результаті, нарешті, на закінчення, підбиваючи 
підсумки йін.);

♦ слова, що вказують на зміну думки (але, однак, проте, 
інакше, хоча, незважаючи на, усупереч, навпаки та ін.).

Будь-який абзац тексту містить основну ідею, навколо 
якої групуються деталі. У зв ’язку із цим важливо навчитися так 
прочитувати текст, щоб швидко знаходити головну ідею й, за
лежно від мети читання, пропускати або не пропускати інші 
деталі.

Схема організації процесу читання

заголовок, автор, вихідні дані
підзаголовки, зміст_________
проміжні заголовки_________

Попередній ілюстрації, бібліографія_____
перегляд (не читання) обсяг, величина абзаців_____

приблизна кількість слів 
приблизний час читання

______________ техніка друку________
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З акінч ен ня  сх ем и

Ціль
автора
читача
слова-орієнтири

Ідеї тексту
головні
побічні

Ідеї абзаців або розділів головні
побічні

Висновок
автора
читача

Заключний перегляд

найголовніше
висновки читача
способи накопичення інформації 
читачем
шляхи використання знань

Вплив професії читача

На швидкість і рухливість читання може сильно впливати 
професія читача.

Темп читання Професія

Повільне читання

;!

Швидке читання

Редактор, коректор

Бухгалтер

Учитель

Інженер

Письменник

Учений, журналіст

Це важливо мати на увазі, тому що стійкі професійні звич
ки можуть переноситися й на будь-яке інше читання.



Рухливість читання можна обчислити в такий спосіб:
1. Узяти важкий текст, який потрібно ретельно вивчити 

(ступінь розуміння має бути 80-100% ). Швидкість читання 
цього тексту буде мінімальною.

Таблиця рухливості читання

Швидкість Оцінка
Менше 100 слів за хвилину Погано
100-200 Нижче від середнього
200-300 Середньо
300-400 Вище за середній
400-500 Добре
500-600 Дуже добре
Більше 600 Відмінно

2. Узяти легкий текст, який не потрібно читати докладно 
(ступінь розуміння має бути не більше 60 %). Швидкість читан
ня цього тексту буде найвищою.

3. Відняти перше число від другого — це й буде необхідна 
величина.

«Острівці»

Підготовлений читач не читає однаково весь текст. Він 
лише пробігає очима ті місця, які потрібні, і пропускає несуттєві 
частини тексту. Найважливіше — відкиньте упередження про 
те, що ви розумієте тільки певні частини тексту. Ретельно про
читується те, що дозволяє не втратити головну нитку мірку
вання автора.

Раціональний перегляд тексту — це одночасне охоплення 
поглядом не менше 5 рядків.

Намалюйте на кальці приблизно так:
4 .  113
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Накладіть її на будь-який текст і зосередьтеся на тексті 
всередині цих «острівців» — цього цілком достатньо для збе
реження основної думки й загального розуміння змісту.

«Слаломна» техніка

Ось як рухаються наші очі при звичайному читанні:

Рух, позначений пунктиром, — порожня витрата часу. В ан
тичній Греції у зв ’язку із цим був розроблений особливий 
спосіб письма — «Boustrophedon» («рух волів на ріллі»): пер
ший рядок писали.й читали зліва направо, другий — справа 
наліво, третій — зліва направо й т. д.:
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Однак ця ідея не стала популярною. Імовірно, тому що не 
підходила для латиниці.

Яким чином ви читаєте газетну колонку? Якщо застосува
ти «слаломний» метод, це матиме такий вигляд:

Якщо до цього додати техніку «острівців»:

А якщо збільшити швидкість:

//l|
l\V



Д О М А Ш Н Є  ЗАВДАННЯ  
(практичні вправи)

Чорний модульігчж.

Вправа 1

1. Візьміть текст обсягом близько 1220 слів.
2. Прочитайте його зі звичайною швидкістю, намагаючись 
зрозуміти головні думки.
3. Фіксуйте час.
4. Визначте швидкість читання.
5. Попросіть кого-небудь поставити вам 10 питань до цього 
тексту.
6. Дайте відповіді на них, визначте ефективність читання. 
(Заведіть щоденник. Результати всіх вправ завжди фіксуйте в 
щоденнику. Це необхідно й для самоконтролю, і для того, щоб 
ви могли спостерігати свій прогрес.)

Вправа 2

1. Займіть зручну позу.
2. Закрийте очі, розслабтеся.
3. Відкрийте очі, спокійно подивіться на рослини або картину.
4. Зробіть коротку паузу.

Вправа З

1. Накладіть на таблицю, розміщену на с. 101, прозорий 
папір.
2. Знайдіть один за одним числа від 1 до 50, закреслюючи 
знайдені цифри фломастером.
3. Робіть це максимально швидко й зосереджено.
4. Періодично повертайтеся до ц ієї вправи, поки не 
виконуватимете її менш ніж за 2 хв.
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Вправа 4

Повторіть вправу 1 із текстом обсягом 700 слів. 

Вправа 5

Повторіть вправу 1 із текстом обсягом 1050 слів.

Вправа 6

1. Вимкніть яскраве світло.
2. Відкиньтеся назад, закривши очі.
3. Глибоко подихайте, свідомо розслаблюючись.
4. Витягніть тіло, випрямивши кінцівки.

Вправа 7

1. Повторіть вправу 1, форсуючи швидкість читання.
2. Проаналізуйте записи в щоденнику.
3. Довільно потренуйте свою зосередженість.
4. Відчувши втому, припиніть заняття.
5. Запобігайте втомі вправами для відпочинку.

Вправа 8

1. Попросіть кого-небудь порахувати кількість зупинок ваших 
очей на рядку й повернень до прочитаного. Вашому помічникові 
буде зручно дивитися через ваше праве плече в дзеркало, 
установлене перед вами під кутом.
2. Визначте середні показники.

Вправа 9

1. Підберіть текст обсягом 550 слів
2. Читайте дуже швидко, закриваючи прочитані рядки смугою 
паперу.
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3. Коротко перекажіть цей текст.
4. Перевірте себе, прочитавши текст ще раз.

Вправа 10

1. Швидко й зосереджено, не повертаючись, прочитайте один 
рядок.
2. Запишіть номери слів, які поєднуються:

а) мохи (1), вінегрет (2), кіно (3), чай (4);
б) гроші (1), папір (2), каса(З), копія (4);
в) білий (1), холодний (2), байдужий (3), темний (4).

Вправа 11

1. Підберіть кілька легких, не пов’язаних із вашою основною 
роботою текстів.
2. Прочитайте їх максимально швидко, закриваючи смужкою 
паперу прочитані рядки.
3. Перекажіть їх.

.Вправа 12

1. Виконайте вправу, аналогічну вправі 8.
2. Мета помічника — встановити, чи ворушили ви при читанні 
губами.
3. Якщо ворушіння було — почитайте що-небудь, затиснувши 
в губах смужку паперу.

Вправа 13

1. Доторкніться кінчиками пальців до верхньої частини шиї з 
обох боків.
2. Читаючи, відчуйте вібрацію голосових зв’язок — це наслідок 
внутрішнього проказування (вокалізації).
3. Для подолання вокалізації потрібно читати максимально 
швидко, зосередитися на суті тексту загалом, а не на значенні 
окремих слів і словосполучень.
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4. Прочитайте текст із 360 слів на зазначених умовах, не 
зупиняючись; проконтролюйте вокалізацію.
5. Передайте суть тексту декількома фразами; прочитайте 
текст ще раз, перевіривши, наскільки ви запам’ятали головні 
думки.
6. Пам’ятайте про те, що результати всіх вправ потрібно 
записувати в щоденник.

Вправа 14

Придумайте й потім виконайте вправи для придушення 
регресії й вокалізації.

Вправа 15

1. Підберіть один великий текст для вправи й зробіть 3 копії.
2. У першій копії після кожного слова тексту поставте розділову 
лінію, у другій — через кожні 2 слова, у третій — через 3.
3. Усі варіанти читайте послідовно, затримуючи погляд на 
позначених лініях і намагаючись розуміти зміст з обох боків 
кожної лінії.
4. Ритм читання, що здався вам найбільш зручним, ви 
зазвичай і використовуєте, причому 1-й варіант — оцінка 
«погано», 2-й варіант — «посередньо», 3-й варіант — «добре».

Вправа 16

1. Підготуйте 5 карток звичайного книжкового формату.
2. На одній картці розмістіть у стовпчик слова, що складаються 
з 9 літер, на другій — з 11, на третій — із 17-20, на четвертій — 
скопіюйте текст із 2 газетних колонок, на п’ятій — скопіюйте 
звичайний книжковий текст.
3. Посередині кожного стовпця проведіть вертикальну лінію.
4. Читайте картки з 1 -ї по 5-у, переміщаючи погляд тільки по 
проведеній лінії, причому в картках 1 -3  сконцентруйтеся не на
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окремих літерах, а на цілому слові, у 4-й картці — на групі слів, 
у 5-й — на значеннєвих блоках (попередньо розмежувавши їх 
позначками).
5. Повторюйте ці вправи щодня; використовуйте дзеркало для 
підрахунку кількості припинень руху очей.

Вправа 17

1. Зробіть кругові рухи головою.
2. Струсніть руками.
3. Зробіть ряд присідань.

Вправа 18

1. Візьміть текст обсягом 110 слів.
2. На кальці розмежувальними лініями позначте значеннєві 
блоки по 2 -3  слова.
3. Прочитайте, сконцентрувавшись на значеннєвих блоках.
4. Не забувайте завжди фіксувати час, визначати швидкість 
читання й позначати її в щоденнику.
5. Періодично повторюйте цю вправу, збільшуючи значеннєві 
блоки; повторіть цю вправу, склавши значеннєві блоки по 4 -  
5 слів.

Вправа 19

1. Складіть 8 стовпчиків (по 11 рядків) одно-, дво-, три-, 
чотири-, п ’ятизначних цифр у випадковому порядку.
2. Використовуйте кальку й секундомір.
3. Закресліть парні числа.
4. Закресліть непарні числа.
5. Закресліть тризначні числа.
6. Повторюйте цю вправу доти, поки час, витрачений на 
виконання завдань, не буде меншим: п. З — ЗО секунд, п. 4 — 
25 секунд, п. 5 — 20 секунд.
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Вправа 20

Ще раз повторіть вправу 1 із текстом  обсягом близько 
530 слів.

Вправа 21

1. Складіть піраміду слів (словосполучень), що складаються 
(зверху вниз) з 3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,1 3 ,1 5 ,1 7 ,1 9 ,2 0 ,22 ,24 ,2 6 ,2 8 ,3 0 , 
32 літер.
2. Закрийте піраміду смужкою паперу, залишивши видимою 
тільки найвищу частину літер першого рядка.
3. На мить опустіть смужку паперу вниз до кінця літер слова 
першого рядка.
4. При цьому решта піраміди повинна бути закритою.
5. Чи встигли ви прочитати весь рядок?
6. Тренуйтеся доти, поки не прочитаєте в такий спосіб усі 
рядки піраміди, приділяючи щодня цьому не більше 5 хв.
7. Фіксуйте кількість прочитаних літер.

Вправа 22

З двома текстами по 1000 слів повторіть вправу 1, збільшуючи 
швидкість (можна прикривати прочитані слова смужкою 
паперу), прагнучи витратити на читання кожного тексту не 
більше 2 хв (500 слів за хвилину).

Вправа 23

1. Щодня по півгодини тренуйтеся у швидкому читанні: від 
легких текстів до складніших.
2. Після кожного тижня занять середня швидкість читання 
повинна збільшитися на 50-100 слів за хвилину.
3. Контролюйте записи в щоденнику.
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Вправа 24

1. Підберіть текст з одного невеликого абзацу.
2. Визначте кількість літер «а» в тексті.
3. Визначте кількість літер «я» в тексті.
4. Визначте кількість голосних літер у тексті.
5. Визначте кількість приголосних літер у тексті.

Вправа 25

Використовуючи схему попереднього перегляду, ще раз 
повторіть вправу з текстом обсягом близько 1060 слів.

Вправа 26

Потренуйтесь протягом певного часу на інших текстах, 
здійснюючи їх попередні й заключні перегляди.

Вправа 27

1. Візьміть газету з програмою телепередач.
2. Відшукайте найбільше число.
3. Знайдіть числа, що зустрічаються найчастіше.
4. Фіксуйте час.

Вправа 28

1. Ще раз повторіть вправу 21 із текстом обсягом близько 
550 слів.
2. Читайте дуже швидко, сповільнюючи темп при зустрічі зі 
словами-орієнтирами 2-ї групи (див. теоретичну частину 
модуля).

Вправа 29

1. Підберіть текст обсягом 1,5 книжкові сторінки.
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2. Застосовуйте кальку.
3. Підкресліть лінією слова, що вказують на продовження 
думки.
4. Підкресліть пунктиром слова, що вказують на зміну думки.

Вправа ЗО

1. Ще кілька разів повторіть вправу 18 з іншими текстами, 
читаючи не окремі слова, а значеннєві блоки.
2. Повторіть вправу 27 або придумайте іншу, що тренує 
концентрацію уваги.

Вправа 31

1. Підберіть текст, що складається з 2 абзаців середнього 
розміру.
2. Відшукайте місце, що містить основну думку.
3. Знайдіть місця, що конкретизують основну думку.

Вправа 32

1. Повторіть ще 5 разів вправу 31 з іншими текстами, прискоривши 
темп читання
2. Фіксуйте час.
3. Визначте загальну швидкість читання всіх абзаців.
4. Обчисліть ступінь розуміння (правильна відповідь на кожну 
вправу — 1 бал), склавши бали й помноживши суму на 20.

Вправа 33

1. Підберіть текст обсягом 960 слів.
2. Прочитайте його максимально швидко, знайшовши слова- 
орієнтири, виділивши основні думки абзаців.
3. Фіксуйте час.
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4. Дайте відповідь на 10 питань до тексту, поставлені вашим 
помічником, визначте ефективність читання.
5. Зафіксуйте всі результати в щоденнику.

Вправа 34

1. Підберіть ще кілька текстів.
2. Підвищуйте швидкість читання.
3. Робіть попередній і заключний перегляди.
4. Шукайте слова-орієнтири.
5. Визначайте основні думки абзаців.
6. Читайте значеннєвими блоками.

Вправа 35

1. Виберіть у довільному тексті будь-які 2 абзаци.
2. Підкресліть основну думку однією рискою, істотні подробиці — 
двома, несуттєві — трьома.
3. Швидкість вимірювати не потрібно.

Вправа 36

1. Підберіть текст із декількох абзаців.
2. Попередньо перегляньте.
3. Виділіть основні думки, істотні й несуттєві подробиці.
4. Виміряйте швидкість читання.

Вправа 37

1. Підберіть текст обсягом близько 680 слів.
2. Попередньо перегляньте.
3. Зосередьтеся на подробицях, що уточнюють основні думки 
абзаців.
4. Визначте швидкість читання.
5. Визначте ефективність читання за зазначеною в теоретичній 
частині схемою.
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Вправа 38

1. Знайдіть текст обсягом 1100 слів.
2. Попередньо перегляньте.
3. Збільшіть швидкість читання, звертайте увагу тільки на 
основні думки.
4. Визначте швидкість.
5. Визначте ефективність читання.

Вправа 39

У випадку, якщо ступінь вашого розуміння тексту знаходиться 
нижче 60 %:
1. Потренуйтеся у великоблочному читанні, підкреслюючи 
структуру абзаців.
2. Підберіть тексти, що містять багато деталей.
3. Щодня по 0,25 години вправляйтеся без підкреслень, 
попередньо переглядаючи, звертаючи увагу на слова-орієнтири.
4. Підвищуйте швидкість, фіксуйте її.

Вправа 40

1. Підберіть дуже важкий текст обсягом 760 слів.
2. Ступінь розуміння не повинен бути нижчим за 80 %.
3. Ретельно прочитайте, вимірюючи швидкість.
4. Визначте ефективність читання.

Вправа 41

1. Підберіть легкий текст обсягом 650 слів.
2. Ступінь розуміння повинен складати 60 %.
3. Прочитайте дуже швидко, фіксуючи швидкість.
4. Визначте ефективність читання.
5. Визначте рухливість читання за попередньою та цією 
вправами.



Чорний модуль (ЇТЇ
Вправа 42

1. Підберіть 3 тексти різного ступеня складності.
2. Попередньо перегляньте, оцінивши ступінь їхніх труднощів 
і вибравши оптимальну швидкість читання.
3. Звертайте увагу на слова-орієнтири й читайте значеннєвими 
блоками.
4. Фіксуйте швидкість.
5. Визначте ефективність читання.
6. Визначте рухливість читання.

Вправа 43

1. Тренуйтеся, змінюючи легкі й важкі тексти.
2. Розвивайте рухливість читання, прагнучи досягти дуже 
високих і відмінних результатів.

Вправа 44

1. С копію йте на кальку 
зиґзаґоподібну криву:
2. Накладіть кальку на текст.
3. Читайте вздовж кривої, 
намагаючись схоплювати 
основні думки й не втратити 
нитку оповіді.

Вправа 45

1. Ще раз повторіть вправу 44.
2. Збільшуйте швидкість переглядання тексту.
3. Прагніть поступово випрямляти вигини «слаломної кривої».
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Вправа 46

1. Скопіюйте на кальку:

2. Накладіть кальку на текст.
3. Читайте, сприймаючи тільки інформацію на «островах», 
поєднуючи «слаломну» й «острівну» техніку.

Вправа 47

Ще раз повторіть вправу 46 без кальки.

Вправа 48

Виконайте які-небудь вправи на концентрацію уваги. 

Вправа 49

1. Підберіть текст, надрукований у два стовпчики.
2. Накладіть на нього кальку з вправи 46.
3. Читайте, поєднуючи «слаломну» й «острівну» техніку.

Вправа 50

1. Знайдіть текст обсягом близько 4000 слів.
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2. Чітко сформулюйте мету читання (знайти яку-небудь конкретну 
інформацію в тексті).
3. Перегляньте його за 1,5 хв, не забуваючи про мету.
4. Фіксуйте час і результати.

Вправа 51

1. Поверніться до тексту вправи 50.
2. Перегляньте його ще раз, позначивши олівцем «острови» 
потрібної інформації.
3. Фіксуйте швидкість.
4. Зіставте обсяг тексту й «островів», зробіть висновок. 

Вправа 52

1. Утомужтексті прочитайте фрази, що потрапили в «острови» 
кальки.
2. Визначте ефективність читання за допомогою  питань 
помічника (за вже відомою вам схемою).

Вправа 53

У тому ж тексті вибірково перегляньте інформацію, змінивши 
мету читання.

Вправа 54

1. Підберіть текст обсягом у декілька сторінок.
2. Перегляньте 1 -у сторінку за 20 секунд, 2-у — за 18 секунд, 
3-ю — за 16 секунд і т. д ., довівши час перегляду сторінки до 
1 -2  секунд.
3. Збільшіть час перегляду, витрачаючи на останні сторінки по 
10 секунд.

Вправа 55

1. Підберіть текст обсягом близько 950 слів.
2. Попередньо перегляньте його.
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3. Прочитайте максимально швидко, не забуваючи про 
розуміння змісту.
4. Визначте швидкість читання.
5. Визначте ефективність читання.

Вправа 56

1. Підберіть текст обсягом близько 1070 слів.
2. Визначте ефективність читання.

Підсумки

Підведіть підсумки своїх занять, виконавши таке:
Визначте збільшення швидкості читання:
♦ відніміть швидкість читання в 1-й вправі від швидкості 
читання в 55-й вправі;
♦ різницю поділіть на швидкість читання в 1 -й вправі — у такий 
спосіб ви визначили підвищення ступеня розуміння змісту 
тексту;
♦ проконтролюйте за допомогою дзеркала кількість зупинок, 
що роблять ваші очі на рядку тексту;
♦ повторіть вправу 42 з іншими текстами;
♦ порівнявши результати, визначте ступінь рухливості читання. 
Зауважте:
♦ швидкість читання й ступінь розуміння повинні оцінюватися 
разом;
♦ середній ступінь розуміння повинен бути не менше 60-70 %; 
якщо він упав нижче 60 %, слід зменшити швидкість читання;
♦ добре, якщо ступінь розуміння у вас зріс до 70-80 %, а 
швидкість читання збільшилася на 150 % і більше;
♦ якщо ступінь розуміння 80-100  %, можна сміливо далі 
збільшувати швидкість читання;
♦ якщо до занять швидкість читання становила 300-400 слів 
за хвилину та якщо в результаті занять ви одержали не дуже 
високі результати, то немає причин для невдоволення собою: 
повторний курс допоможе вам досягти кращих результатів.
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Створений на основі методики 
О. Чирви «Уроки раціонального читання»





УР О К
(теоретична інформація)

Недоліки при читанні:
♦ відсутність підготовки до читання: внутрішнього налаш

тування, орієнтації на результат, а не на процес читання;
♦ невизначеність планування часу (відсутність плану, що 

співвідносить витрати часу й обсяг інформації);
♦ нестійкий інтерес, невпевненість в ефективності.
Умови ефективного читання:
♦ усвідомлення необхідності;
♦ розуміння стимулів;
♦ визначення мети;
♦ наявність інтересу;
♦ упевненість в успіху.
Читання — це порівняння відомої вже інформації з новою. 

Наприклад, порівняння думки автора з думкою читача, оцінка 
й виправлення власних помилок, визначення недоліків у чужих 
думках, генерація нових висновків.

Читання — це розмова автора з читачем, підтримка ав
торського погляду, його розвиток або незгода й заперечення.

При читанні нехудожніхтекстів процес більш-менш зрозу
мілий — або добре розуміємо автора, або зіштовхуємося зі 
складнощами через новизну інформації. При читанні художніх 
текстів існує велика ймовірність виникнення у вас самостійно 
оформлених ідей.

У зв’язку з цим цікавими видаються деякі судження М. Мон- 
теня, які визначають його методику самостійної роботи:

♦ Чим менше в автора таланту, тим важливіший для нього 
сюжет.

♦ Читання — це спосіб розвитку власних думок і критич
ний аналіз прочитаного.
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♦ Читання — це прагнення зрозуміти автора як суб’єкта, 
не забуваючи при цьому, що проповідь і проповідник — різні 
речі.

♦ Не потрібно занадто довго зосереджуватися на трудно
щах, що зустрічаються.

♦ Не потрібно читати книгу, яка дратує.
♦ Перевагу слід віддавати класикам.
♦ Потрібно абсолютно спокійно ставитися до виниклих 

оцінок, навіть якщо розуміння не глибоке — це лише бачення 
читача.

♦ Якщо автор — великий авторитет, потрібно дуже обе
режно поставитися до власної відрази, щоб не набути слави 
Дурня.

♦ Пріоритет віддається змісту, не стилю.
♦ Має сенс знову повертатися до витончених творів.
♦ Читання потрібно супроводжувати власними позначка

ми, щоб за ними, якщо виникне необхідність, згадати зрозумі
лий зміст.

Основне завдання читача — порівнювати.
Читання — не самоціль, але засіб розвитку мислення. Мис

лення — не самоціль, але засіб підвищення ефективності 
діяльності й свідомості життя.

Специфічні особливості
читання художніх творів

Оповідання:
♦ мета оповідання — створити напружену дію;
♦ «читач оповідання — це людина, яка тікає від тигра» 

(Г. Уеллс);
♦ оповідання — це «великі старі зірки, у яких важить тонни 

кожен рядоктакої щільної словесної речовини» (Л. Леонов про 
оповідання А. Чехова).

Роман:
♦ це оповідання про особистість автора, відверте й без

посереднє, що має свою суть і ціль;
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♦ це утвердження певної моралі через оцінку й опис подій 
і вчинків героїв;

♦ це вираження авторського ставлення до героя, оцінка, 
розбір, аналіз, утвердження ідей, думок.

Поезія:
♦ поезія — це завжди алегорія, підтекст, багатозначність, 

вираження відчуття, настрою, натяку;
♦ основна умова сприйняття поезії — готовність зрозумі

ти, відчути, сприйняти імпульс, привід, що спровокував ство
рення вірша;

♦ рима — це пусковий механізм вірша, важливо інтуїтив
но відчути, освоїти ритм, розмір, звукові відповідності, ком
позицію;

♦ вірші — це літопис душевних таємниць, і щоб відкрити 
їх, потрібно настроїти камертон власної душі.

Драма:
♦ текст драми — це відтворення дії;
♦ у драмі немає прямого аналізу зображуваного;
♦ драма — це завжди конфлікт ідеалів, що розкривається 

через діалоги й дискусії персонажів;
♦ класичне правило драми — «триєдність» місця, часу й дії;
♦ завдання читача — зрозуміти сутність відбитих конфліктів 

і протиріч.

ДО М АШ НЄ ЗАВДАННЯ  
(практичні вправи)

Вправа 1

До читання якого-небудь тексту (більше 1000 знаків) письмово 
дайте відповіді на питання:
♦ Яка мета читання?
♦ Де можливе практичне використання отриманої інформації?
♦ Який ступінь важливості цього тексту?
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♦ Що конкретно вас цікавить у цьому тексті?
♦ Які факти з теми тексту вам уже відомі?
♦ Скільки часу дається начитання?
♦ Як довго потрібно запам’ятовувати цю інформацію? 
Відповідати треба коротко й чітко, запис відповідей не повинен 
займати багато часу.

Вправа 2

1. Підберіть сторінку будь-якого тексту.
2. Поставте перед собою дзеркало так, щоб помічник, який 
знаходиться позад вас, м іг спостерігати за рухами ваших 
очей.
3. Прочитайте текст як звичайно — помічник рахує кількість 
зворотних рухів (регресій) ваших очей.
4. Зробіть установку читати без регресій.
5. Прочитайте текст — помічник рахує кількість регресій.
6. Порівняйте результати.

Вправа З

1. Швидко, без регресій, прочитайте рядок з 4 слів.
2. Запишіть для кожного рядка номери слів, що мають близьке 
значення:

а) кактус (1), бра (2), сміття (3), відходи (4);
б) зуби (1), гроші (2), лікар (3), банка (4);
в) вогонь (1), суп (2), пожежа (3), балкон (4).

Вправа 4

1. Підберіть будь-який текст і візьміть олівець (або невелику 
указку).
2. Читайте, задаючи темп олівцем, проводячи ним уперед по 
рядку.
3. Робіть зупинки, переказуючи прочитане своїми словами.
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Вправа 5

1. Читайте, проводячи пальцем по рядку (ніби підкреслюючи).
2. Темп «підкреслення» — 1 рядок за 1 секунду.
3. Поглядповиненрухатисязапальцем, регресії не допускаються.

Вправа 6

1. Підберіть 1 -2  сторінки незнайомого тексту.
2. Читайте його вголос, без п ід готовки , виразно, не 
повторюючись, не запинаючись, чітко, у темпі плавного 
розмовного мовлення.
3. Читайте текст тільки один раз.
4. Почитайте в такий спосіб різні тексти (поезію, прозу, 
науково-популярну, суспільно-політичну літературу).

Вправа 7

1. Приготуйте невеликі тексти не за фахом із важкою, незнайомою 
лексикою.
2. Читайте, пересуваючи аркуш паперу, накриваючи ним 
прочитане.
3. Читайте 1 сторінку на день зі швидкістю 250 слів за хвилину. 

Вправа 8

Виконайте те ж саме, але з легкими текстами й зі швидкістю, 
максимальною для вас.

Вправа 9

1. Запишіть на 2 картках: «Читати без регресій».
2. Прикріпіть по картці над столом удома й на роботі.
3. Звертайте увагу на ці картки протягом дня.
4. Якщо без повторного читання іноді не обійтися — аналізуйте 
й записуйте причини регресій.
5. Робіть це щодня протягом тижня.
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Вправа 10

1. Виділіть у тексті будь-яке слово.
2. Дивіться тільки на нього.
3. Не рухаючи зіницями, прочитайте якомога більше слів.

Вправа 11

1. Візьміть вузьку газетну колонку.
2. У її центрі проведіть вертикальну яскраву лінію.
3. Дивіться на лінію, не рухайте зіницями.
4. При цьому читайте по всій ширині рядка.
5. Через деякий час тренуйтеся на ширших колонках — аж до 
стандартних книжкових і журнальних сторінок.

Вправа 12

1. Подивіться у вікно й зосередьте погляд на чому-небудь.
2. Не рухаючи зіницями, назвіть якомога більше об ’єктів 
навколо.

Вправа 13

1. З рази глибоко вдихніть.
2. Затримайте подих на 5 -7  секунд.
3. Опустіть голову нижче рівня серця.
4. Розташуйте таблицю на рівній відстані від ваших очей до 
всіх її чотирьох кутів.
5. Зафіксуйте погляд у центрі таблиці.
6. Повільно опускайте погляд униз чітко вздовж центральної 
лінії.
7. Прагніть прочитати цифри, що знаходяться з обох боків, не 
переводячи погляду ні вліво, ні вправо.
8. Проробіть те ж саме, піднімаючи погляд угору.
9. Передбачуваний результат: читаються 3 -4  рядки в перші 
дні, 8 -10  рядків до кінця другого тижня тренувань.
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Вправа 14

1. Зробіть 10 таблиць Шульте:
• підготуйте 10 карток завбільшки 20 х 20 см;
• розділіть їх на 25 рівних комірок;
• удовільномупорядкузаповнітькомірки цифрами від 1 до25.

5 17 23 9 2

13 19 11 25 15

21 1 7 4 22

8 24 16 20 12

10 3 14 6 18

2. Сконцентруйте погляд на центральній клітинці.
3. Не переміщаючи погляду, знайдіть усі цифри від 1 до 25 у 
порядку зростання за 1 хвилину.
4. Тренуйтеся, довівши час виконання завдання до 25 секунд 
на одну картку.
5. У пропонованому зразку розміри не витримані.

Вправа 15

1. Підберіть 10-12 науково-популярних текстів журнального 
формату обсягом 50-100 сторінок кожний.
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2. 2 -3  перші тексти розмітьте, провівши вертикальні лінії в 
центрі кожної сторінки.
3. Читайте тексти, переміщаючи погляд чітко вздовж лінії, 
допускаючи зупинки або горизонтальні рухи тільки в разі 
великої інформаційної щільності.
4. Читайте першу сторінку за 15 секунд, не прагнучи до 
повного розуміння.
5. Читайте перший текст без перерви.
6. Прочитавши перший текст, дайте відповіді на питання:
• назва;
• автор;
• вихідні дані;
• тема;
• найцікавіші факти, події, явища.
7. Закінчивши, потренуйтеся з текстами обсягом 100— 
150 сторінок, намагаючись засвоїти основний зміст прочитаного.

Вправа 16

1. Почитайте тексти, одним поглядом охоплюючи по 3 слова.
2. Читайте під рахунок: 1 — перша трійка слів, 2 — другайт. д.
3. Читайте до рахунку «99», зробіть оцінку, продовжуйте 
читати, рахуючи знову від «1».

Вправа 17

1. Цю вправу потрібно виконувати 5 -7  хвилин протягом 2 - 
3 тижнів.
2. Зусиллям волі змусьте себе бачити рядок (групу рядків) 
повністю, використовуючи бічний зір, не водячи очами по 
рядку.
3. Спочатку не прагніть до повного розуміння. З 1-го рядка до 
50-го читайте по одному рядку (при цьому рахуючи рядки). 
З 51-го до 100-го — по два. Зробіть оцінку й почніть рахунок 
спочатку: з 101 -го до 150-го — по три рядки й т. д.
4. Робіть перепочинок.
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5. Продовжуючи читати, зменшуйте кількість зчитуваних 
рядків, ніби «дрейфуючи» вертикально по тексту, і знову 
«розганяйтеся» — збільшуйте кількість зчитуваних рядків.
6. Під час «дрейфу» — зниження темпу — намагайтеся 
вловлювати весь зміст тексту

Вправа 18

1. Ідучи вулицею, фіксуйте й запам ’ятовуйте уривки фраз 
зустрічних перехожих.
2. Намагайтеся розрізняти голоси людей, які часто зустрічаються, 
намагайтеся характеризувати людей за їхнім голосом.
3. Увечері згадуйте слова, із якими зверталися до вас протягом 
дня.
4. Будучи присутнім на зборах, нараді, засіданні, лекції й т. п., 
запам ’ятовуйте почуте, потім запиш іть, розчленовуючи 
мовлення на блоки, передаючи їх дослівно.

Вправа 19

1. Знайдіть який-небудь гарний вірш.
2. Вивчайте напам’ять по одному рядку в день, приєднуючи 
його до вивчених раніше.
3. Завчений рядок ретельно повторюйте, запам’ятовуючи 
образи, що виникають.

Вправа 20

1. Візьміть одну з драм Лесі Українки.
2. Один раз на тиждень протягом місяця декламуйте обране 
вголос.

Вправа 21

1. Проведіть 3 -4  хвилини ні про що не думаючи.
2. Зосередьтеся на секундній стрілці, що рухається, «змушуючи» 
її зупинитися.
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3. Дивіться на сірникову голівку, «запалюючи» її поглядом.
4. Робіть вправу щодня, збільшуючи час концентрації на 
одному предметі.

Вправа 22

1. Читаючи, відокремлюйте основне від другорядного, шукайте 
головні фрагменти тексту й фрагменти, що пояснюють або 
доповнюють головну думку.
2. Складайте (усно чи письмово) план або конспект тексту.
3. Важливу інформацію тексту відбивайте в схемах, кресленнях, 
таблицях.
4. Якщо потрібно, робіть виписки.
5. Вивчайте наведені приклади, продумуйте свої.

Вправа 23

Читаючи, ставте питання такого типу:
♦ Про що йдеться?
♦ Що з цієї теми мені вже відомо?
♦ Що конкретно говориться з цієї теми?
♦ Чим це пояснюється?
♦ Як це співвідноситься з тим, що мені вже відомо?
♦ Із чим це потрібно не переплутати?
♦ Де, коли і як це можна застосувати?
Після обмірковування прочитаного складайте (усно або 
письмово) план (значеннєву структуру тексту).

Вправа 24

1. Проведіть аналіз образу читача з наведеного уривка.
2. Пригадайте художні твори, у яких ви зустрічали описи читачів.

«Петрушка ходив у трохи широкому коричневому сюртуку з 
панського плеча й мав, за звичаєм людей свого звання, 
великий ніс і губи. Характеру він був більше мовчазного, ніж
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говіркого; мав навіть шляхетне спонукання до освіти, тобто 
читання книг, змістом яких не утруднявся: йому було зовсім 
однаково, чи пригода закоханого героя, просто буквар або 
молитовник, — він усе читав з рівною увагою; якби йому 
підсунули хімію, він і від неї б не відмовився. Йому подобалося 
не те, про що читав він, але більше саме читання, або, краще 
сказати, процес самого читання, що ось-де з букв вічно 
виходить яке-небудь слово, що іноді чорт знає що й значить. 
Це читання відбувалося більше лежачи в передній, на ліжку й на 
матраці, що зробився від такої обставини вбитим і тоненьким, 
як корж».

М. В. Гоголь

«Намагаючись чим-небудь заповнити свої порожні години, Гастон 
уранці зазвичай заходив до кімнати Мелькіадеса поговорити з 
Ауреліано. Йому подобалося згадувати найвіддаленіші куточки 
своєї батьківщини, які Ауреліано знав у всіх подробицях, немов 
прожив там довгі роки. На питання, звідки Ауреліано почерпнув 
ці відомості, відсутні навіть в енциклопедії, Гастон одержав ту ж 
саму відповідь, що й Хоче Аркадіо: «Про все можна довідатися». 
Крім санскриту, Ауреліано вивчив англійську та французьку, набув 
певних знань із латини й грецької. Тепер, коли він щовечора 
виходив із будинку й Амаранта Урсула виділяла йому тижневу 
суму на кишенькові витрати, кімната Мелькіадеса почала 
скидатися на філію книжкової крамниці вченого каталонця. 
Ауреліано жадібно читав, засиджуючись за книгами допізна, 
однак, слухаючи його судження про прочитане, Гастон подумав, 
що, читаючи книги, Ауреліано не прагне поповнити свої знання, 
а лише шукає підтвердження вже відомих йому істин. Найбільше 
у світі його цікавили пергаменти, ним він присвячував найбільш 
плідні ранкові години».

Габріель Гарсіа Маркес
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Створений на основі методики 
«Швидкочитання»





УРО К
(теоретична інформація) 

П'ять способів читання

Читання Сутність

Поглиблене Аналіз й оцінка деталей, інтерпретація висновків

Швидке Використання високої швидкості читання

Вибіркове Фіксація уваги тільки на необхідних частинах 
тексту

Перегляд Попереднє знайомство з текстом з метою його 
діагностики

Сканування Швидкий перегляд з метою пошуку конкретної 
деталі тексту

П’ять основних недоліків 
традиційного читання

Недолік Сутність

Артикуляція

♦ губи, язик, інші органи мовлення продовжують 
рухатися при читанні, навіть якщо це не 
проявляється зовні;
♦ внутрішнє мовлення більш розгорнуте, коли 
слабко розвинена навичка читання про себе й 
складний текст;
♦ внутрішнє мовлення — це беззвучне уявне 
мовлення про себе, розгорнуте (при повільному 
читанні) або скорочене (при придушенні 
артикуляції);

5
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Недолік Сутність

♦ звичка проговорювати слова формується в 
дитинстві й установлюється своєрідна 
рефлекторна навичка; це обумовлено, 
насамперед, методикою навчання

Мале поле 
зору

♦ поле зору — це ділянка тексту, що 
сприймається за одну фіксацію погляду;
♦ наслідок — велика кількість стрибків і зупинок 
погляду;
♦ горизонтальне читання припускає також 
непродуктивні переведення погляду 3 кінця 
одного до початку іншого рядка

Регресія

♦ регресія — мимовільні повернення до 
прочитаного;
♦ становлять при повільному читанні 10-15 %;
♦ регресії не слід плутати з репатріаціями — 
обґрунтованими поверненнями з метою глибшого 
осмислення прочитаного

Відсутність
стратегії

♦ відсутність чітко поставлених цілей, завдань й 
установок

Неуважність ♦ повільне читання провокує сторонні думки, 
зниження інтересу до тексту

Мистецтво читання — це, насамперед, уміння вибрати 
оптимальний режим читання залежно від мети, характеру тек
сту й часових рамок.

Порядок знайомства з текстом 
(інтегральний алгоритм читання)

1. Назва.
2. Автор.
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3. Вихідні дані.
4. Тема, зміст.
5. Факти тексту.
6. Специфічні особливості.
7. Новизна й можливість практичного використання інфор

мації.
Метою використання цього алгоритму є отримання з тек

сту тільки тієї інформації, що заповнює блоки алгоритму.

Основні прийоми осмислення тексту

♦ виділення основних значеннєвих блоків;
♦ антиципація — інтуїтивний аналіз тексту за допомогою 

стереотипних фраз і текстових штампів, передбачення логіки 
тексту без докладного аналізу;

♦ реципація — уявне повернення до прочитаного під впли
вом нових думок.

«Золоте ядро» тексту

Весь текст читати не обов’язково, досить знайти й прочита
ти його частину — «золоте ядро» змісту (приблизно 25 % тексту, 
оскільки 75 % тексту, як правило, несуть додаткову інформацію).

Технологія пошуку цього «ядра» збігається із семантичною 
теорією інформації Ю. Шрейдера:

текст =ф> інформація =#> смисл =#> значення

Диференціальний алгоритм читання

Пошук потрібної інформації в тексті полегшує інтеграль
ний алгоритм читання, який ми розглянули вище. Натомість 
пошук змісту в окремому текстовому відрізку, блоці тексту 
може відбуватися так:

//l|
l\V
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♦ виділення ключових слів;
♦ визначення значеннєвих рядів;
♦ виявлення ланцюга значень.
Ключове слово — це позначення об’єкта або його озна

ки, стану чи дії.
Значеннєвий ряд — це комбінація ключових слів (назва 

особи або предмета, позначення дії цієї особи або предмета 
й позначення параметрів цієї особи або предмета).

Виявити значення тексту (фрази) — означає сформулю
вати й засвоїти значення авторської думки у власній зручній і 
зрозумілій формі.

Домінанта — це:
♦ головний зміст тексту, його справжнє значення;
♦ вираження мовою власних думок читача;
♦ результат якісної переробки тексту на основі аналізу 

ланцюга значень у всьому тексті.

♦ механічна затримка (затискання язика між зубами, три
мання в зубах смужки паперу й т. п.);

♦ мовленнєво-рухові й мовленнєво-слухові перешкоди 
(промовляння іншого тексту вголос при одночасному читанні 
про себе);

♦ аритмічне постукування Жинкіна (постукування при чи
танні спеціального ритму, що не відповідає звичайній ритміці 
українського мовлення).

Особливості зорового сприйняття тексту

Зорове сприйняття тексту відбувається в момент фіксації 
очей — зупинки погляду.

Читати швидко — це не стільки швидкість руху, скільки об
сяг сприйманого матеріалу в момент фіксації.

При читанні очі роблять не плавні, а стрибкоподібні рухи.

Методи придушення артикуляції
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Основні навички обробки  
текстової інформації

Досконала техніка читання — рух очей вертикально зго
ри вниз уздовж уявлюваної лінії в центрі сторінки з невелики
ми коливаннями вправо-вліво. Для цього необхідно, насам
перед, розвивати периферичний зір — розширювати зону 
ясного бачення.

Читання літерами Обробляється кожна літера окремо

Читання складами Обробляється кожен склад окремо

Читання словами Перегляд частини слова й угадування іншої 
частини слова

Читання поняттями Виділення ключових слів, визначення 
значеннєвих рядів, синтез думки

Завдання швидкого читання — знайти й обробити тільки 
основну змістовну частину тексту.

Зосередженість

Для концентрації уваги людині необхідний невеликий 
шум — нервова система не виносить абсолютної тиші. Однак 
це не повинні бути сильні подразники, що викликають повне 
перемикання уваги, або монотонні слабкі, але тривалі подраз
ники, що викликають млявість і сонливість. Якщо текст важ
кий або накопичується втома — миттєве відволікання уваги 
необхідне для розрядки.

Умови занять:
♦ 10 тижнів по 1-1,5 години щодня;
♦ активна й усвідомлена участь;
♦ індивідуальний вибір темпу й стратегії нарощування чи

тання.
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(практичні вправи)

Визначення початкової швидкості читання

Формула визначення швидкості читання

V = Q/T • К, 
де:
V — швидкість читання знаків у хвилинах;
Q — кількість знаків (літер і цифр) у тексті;
Т — витрачений час у хвилинах;
К — коефіцієнт розуміння (визначається кількістю правильних 
відповідей на 10 питаньзатекстом, де 10 правильних відповідей — 
це1).

Швидкість
читання Кількість знаків за хв Кількість слів за хв

Низька 900 і менше 150 і менше

Середня 1500 250

Висока 3300 500

Дуже висока Більше 3300 Більше 550

Результат

Цей курс дозволяє збільшити швидкість читання втричі, 
досягши швидкості 3000 знаків і більше (500 слів, 100 сторінок 
середнього формату за годину).
Максимально можлива швидкість читання при повноцінному 
засвоєнні не може перевищувати 6000 знаків (1000 слів) за 
хвилину.

Облік

Потрібно вести облік обсягу текстів (у знаках) і витрачено
го на читання часу (у хвилинах).
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Аналіз читання

Щоб провести аналіз свого читання, визначити його недоліки, 
дайте відповіді на питання анкети, позначивши цифру, що стоїть 
напроти того варіанта відповіді, який вам найбільше підходить.

Анкета

№ п/п Питання й варіанти відповідей Бали

1 Чи завжди ви, починаючи читання, маєте 
чітку мету й мотив?

Завжди дуже чітку й читання мотивоване 10

Завжди приблизну й без мотиву 6

Іноді 4

Лише зрідка 2

Ніколи 0

2 Чи змінюєте ви швидкість читання протягом 
однієї статті?

Постійно змінюю 10

Іноді 6

Швидкість визначаю перед початком читання 
заздалегідь 4

Завжди читаю із середньою швидкістю 2

Завжди читаю дуже повільно 0

3 Чи вдається повністю зосередитися на 
тексті?

Вдається завжди 10

В основному вдається 6

Лише у випадку, якщо матеріал дуже цікавий 4

У рідких випадках 2

Не вдається 0
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№ п/п Питання й варіанти відповідей Бали

4 Чи можете ви швидко зрозуміти структуру 
тексту, який читаєте?

Побудову тексту відчуваю завжди 10

Зрозуміти, які розділи найбільш важливі, мені 
вдається швидко 6

Після прочитання невеликої частини вже уявляю 
собі структуру 4

Розбираюся в структурі тільки після того, як 
прочитаю весь текст 2

На структуру не звертаю уваги 0

5 Чи можете ви зрозуміти відразу зміст цілого 
речення або хоча б частини його?

Можу завжди 10

Можу, якщо текст легкий 6

Іноді 4

Зрідка 2

Не можу 0

6 Чи повертаєтеся ви повторним поглядом до 
вже прочитаного тексту?

Ніколи 10

Якщо є незнайомі місця, то повертаюся 6

Зрідка повертаюся через нерозуміння слів 4

Іноді, якщо не розумію змісту тексту 2

Повертаюся часто з різних причин 0

7 Чи водите ви по рядку пальцем
або олівцем або стежите за текстом рухом
голови?
Слова й руки завжди без руху 10

Іноді рухаю головою 6
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№ п/п Питання й варіанти відповідей Бали

При читанні важливих місць воджу пальцем по 
тексту 4

Часто 2

Завжди роблю так 0
8 Чи проговорюєте ви вголос або про себе те, 

що читаєте?

Завжди читаю мовчки, не проговорюю 10
Не можу відповісти точно 6
Вимовляю окремі (важкі) слова 4

Часто ловлю себе на тому, що проговорюю текст, 
який читаю 2

Завжди читаю з артикуляцією 0
9 Чи виникають у вас образні уявлення того, 

що читаєте?

Виникають завжди 10
Іноді 6

Важко відповісти 4

Дуже рідко 2

Ніколи 0
10 Як рухаються ваші очі при читанні?

Вертикально, плавно й швидко по середині 
сторінки 10

Зиґзаґоподібно від рядка до рядка 6

Уздовж діагоналі 4

Із зупинками на кожному рядку 2

Із зупинками на кожному слові 0

Підсумуйте відзначені бали.
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Результат

Сума балів Характеристика читача

100 Професіонал

70-80 Навчений навичкам швидкого читання

40-50 Ерудит, не навчений навичкам швидкого читання

20-30 Читацька більшість

Час від часу повертайтеся до цього тесту — перевіряйте себе 
в процесі оволодіння навичками швидкого читання.

Освоєння інтегрального алгоритму

1. Вивчіть інтегральний алгоритм читання (див. вище).
2. Спробуйте уявити його у вигляді якого-небудь образу або 
дії з 7 частин-кроків. Намалюйте його.
3. Щодня читайте 1-2 тексти, пов’язані з вашою професійною 
діяльністю, за схемою алгоритму. Після читання, закривши очі, 
зіставте пророблену роботу з вашим образом алгоритму. 
Читайте повільно, тримаючи схему-малюнок образу перед 
собою.
4. Робіть те ж саме, що й у п. З, але швидше. Уявляйте схему- 
малюнок подумки. Стежте за регресіями.
5. Виконуйте цю вправу протягом тижня. Наприкінці визначте 
швидкість читання за яким-небудь текстом.
6. Підберіть кілька чотиривіршів. Визначте в кожному з них % 
надлишковості тексту за формулою:

І = (Q -  М) /  Q ж 100 %,
де:
І — надлишковість тексту у відсотках;
Q — загальна кількість слів у тексті;
М — число значущих, визначальних слів.
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Освоєння диференціального алгоритму

Вправа 1

1. Візьміть текст обсягом не більше 6000 знаків.
2. Попросіть кого-небудь закреслити перші й останні слова в 
реченнях цього тексту.
3. Прочитайте текст, намагаючись відновити закреслені слова 
за змістом.
4. В ідкрийте книгу на будь-якій сторінці, приготувавши 
2 лінійки або 2 аркуші паперу.
5. Закрийте лінійкою останні 5 літер усіх рядків тексту.
6. Прочитайте цю сторінку, намагаючись відгадати закриті 
частини за змістом.
7. Зробіть те ж саме, але закривши перші 5 літер, а потім 
одночасно 5 останніх і 5 перших.

Вправа 2

1. Підберіть текст не більше 6000 знаків.
2. Зроб іть граф ічну розм ітку абзаців в ідповідно до 
диференціального алгоритму читання.
3. Прочитайте цей текст, звертаючи увагу тільки на ключові 
слова.
4. Проробіть те ж саме з іншим текстом, звертаючи увагу 
тільки на домінанту.

Вправа З

Перші 3 дні щодня виконуйте вправу 2, письмово викладаючи 
зм іст 2 -3  текстів за пунктами інтегрального алгоритму й 
прочитуючи в такий спосіб 15-20 сторінок.

Вправа 4

Наступні 3 дні щодня виконуйте вправу 2 із двома-трьома 
текстами.
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Вправа 5

Починаючи з цього заняття й до кінця навчання щодня прочитуйте 
2 тексти, 1 журнал (за фахом або науково-популярний) і 50- 
100 сторінок будь-якого книжкового формату.

Придушення артикуляції

1. Графічне зображення ритму, який необхідно вистукувати 
при читанні:

2/4 л  л j  j j  j
Удари 1 2  3 4 5 6 7 8
Такти 1 2 3

2. Правила виконання вправи:
♦ постукувати олівцем по столі в одну точку;
♦ ритм відбивати всією рукою чітко й упевнено;
♦ контролювати правильний ритм і темп.
3. Етапи засвоєння ритму:
♦ спочатку вдається щось одне— або читання, або постукування;
♦ відтворити прочитане важко;
♦ одночасно постукувати й читати вдається, але текст 
незрозумілий;
♦ згадати прочитане потім неможливо;
♦ усе гаразд.
4. Результат виконання вправи:

Наслідки Рекомендації
Швидкість читання 
при постукуванні 
не змінилася

Раніше артикуляції майже не було, розвивати 
здатність при читанні мислити яскравими 
образами

Швидкість читання 
з постукуванням 
збільшилася

Раніше була сильна артикуляція, 
продовжувати вправу, поки швидкість читання 
без постукування не буде такою ж, як і з 
постукуванням
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Наслідки Рекомендації
Швидкість читання 
з постукуванням 
зменшилася

Колись була слабка артикуляція, продовжувати 
вправу, як і в другому випадку

5. Протягом першого тижня:
♦ вивчити правила, ритм і довести його до автоматизму;
♦ постукуючи, читати не про себе, а вголос, якщо бачите, що 
одночасно це робити неможливо;
♦ щодня читати 2 -3  тексти з постукуванням, опанувавши 
перші два етапи освоєння ритму.
6. Протягом другого тижня:
♦ перевіряти правильність ритму;
♦ освоїти 3-й етап;
♦ освоїти 4-й етап з текстами за вашою спеціальністю;
♦ прочитати з постукуванням текст за фахом до 8000 знаків, 
потім, закривши очі й постукуючи, подумки викласти зміст 
тексту за інтегральним алгоритмом.
7. Обчислити швидкість читання з постукуванням.
8. Виміряти швидкість читання без постукування; у випадку 
росту - 1 - 2  рази на тиждень згадувати ритм.

Розвиток периферичного зору

Вправа 1

1. Цю вправу необхідно виконувати щодня перед сном 
протягом 3 місяців.
2. Скопіюйте цей текст (див. с. 144), наклейте його на картон, 
уважно й неквапливо прочитайте один раз.
3. Сядьте за стіл. Покладіть аркуш із текстом перед собою. 
Вимкніть занадто яскраве освітлення. Ноги не перехрещувати. 
Руки на столі. Тіло розслаблене. Спокійне, рівне дихання. Без 
сторонніх думок.
4. У центрі аркуша з текстом намалюйте зелену крапку. 
Дивіться на неї 10 хвилин. Сконцентруйте свідомість.
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«Зараз я намагаюся якомога яскравіше уявити 
собі, про що йдеться в тексті, який я читаю. 
Я почуваю, що з кожним днем мій зір стає чимраз 
гострішим, зосередженішим І СИЛЬНІШИМ. Я можу 
годинами безперервно читати дрібний, важкий 
текст без будь-якої втоми, і при цьому мої очі 
завжди зберігають приємне відчуття легкості й 
спокою. Нервова система, весь мій організм 
набираються енергії, спокою, витривалості, 
сили. Я читаю на диво швидко, усе розумію й 
нічого не забуваю. З кожним днем я чимраз 
краще бачу сторінку тексту, і бачу весь текст 
відразу. Поле мого зору розширюється, і я веду 
погляд тільки вздовж центру сторінки. З кожним 
днем навичка швидкого читання укріплюється, 
я можу прочитати одну сторінку за п’ятнадцять 
секунд, за вісім секунд, за одну секунду. Мені 
досить тільки один раз, на одну мить глянути на 
сторінку тексту, як я відразу ж її запам’ятовую, 
запам’ятовую яскраво й твердо кожен рядок 
цього тексту. Я намагаюся якомога яскравіше 
уявити собі, про що йдеться. Я можу вільно читати 
з великою швидкістю годинами безперервно без 
ознак стомлення, зберігаючи стовідсоткове 
розуміння й запам’ятовування прочитаного.
Я людина, яка постійно й безупинно 
розвивається. У мені продовжує безупинно й 
енергійно розвиватися інтелект. Швидкість
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мого читання зростає щодня. Погляд стає 
чимраз більш вольовим, рухливим, гострим, 
розумним. Я почуваю себе сильним, молодим 
і здоровим. Я перебуваю в стані повного 
розквіту сил. Мої розумові й фізичні здібності в 
області швидкого читання досягли найвищого 
рівня, вищого, ніжу звичайних людей. Я читаю 
будь-які тексти надзвичайно швидко. Тепер я 
вчуся придушувати артикуляцію, я більше не 
бурмочу, не проговорюю текст, який читаю. Очі 
легко й вільно сковзають сторінками тексту, 
погляд розсікає сторінку посередині, і я все 
розумію й запам’ятовую. Я зараз докладаю всіх 
своїх зусиль, волю, всю силу своєї особистості, 
щоб придушити повністю, абсолютно 
придушити свої сумніви в тому, що процес 
швидкого читання йтиме чимраз швидше, 
чимраз енергійніше. Мене настроюють постійно, 
безупинно, удень і вночі, вічно настроюють три 
могутні сили: бажання читати швидко, усе 
зрозуміти й запам’ятати. Я насолоджуюся 
технікою швидкого читання. Я читаю вільно, 
легко, із захватом. Я намагаюся якомога 
яскравіше уявити собі, про що йдеться. Я не 
боюся читати тексти будь-якого обсягу, будь- 
яких труднощів. Як це чудово — так швидко 
читати. Я радий цьому й буду читати ще 
швидше».
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5. Закрийте очі, прикрийте їх правою долонею, ляжте спати. 
Засинаючи, відновіть образ зеленої крапки.
6. Особливості виконання цієї вправи:

Етап Дії

1 —2-й тижні Тренування концентрації уваги

3 3-го тижня Прагнення бачити (не читати) чимраз більші 
фрагменти тексту навколо крапки

Кінцева мета Під час споглядання кілька митей ви бачите всю 
сторінку повністю опукло, ясно й чітко

Вправа 2

1. Виріжте з картону 10 квадратів 20 х 20 см, розграфіть їх на 
25 комірок, упишіть у комірки кожної таблиці випадковим 
чином цифри від 1 до 25. Приблизно так:

5 14 12 23 2

16 25 7 24 13

11 3 20 4 18

8 10 19 22 1

21 15 9 17 6
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2. Правила виконання:
♦ використати всі 10 таблиць;
♦ рахувати про себе в порядку зростання, указуючи олівцем і 
працюючи з однією таблицею не більше 25 секунд;
♦ фіксувати погляд тільки в центрі;
♦ не перевтомлюватися.

Вправа З

Крім щоденних вправ із крапкою й таблицями:
♦ читайте вертикально газетні колонки;
♦ підібравши тексти, визначайте швидкість читання

Вправа «Метод штурму»

1. Підберіть 10-12 науково-популярних книг по 50-100 сторінок 
середнього формату.
2. Перші 2 -3  книги розмітьте вертикальними лініями в центрі.
3. Читайте чітко вздовж лінії, фіксуючи погляд тільки в особливо 
важливих місцях.
4. Запам’ятовувати й засвоювати прочитане не потрібно. 
Метод штурму — це не читання, це методичний прийом.
5. Одну книгу прочитуйте без перерви. Після читання письмово 
дайте відповіді на питання інтегрального алгоритму.
6. Визначте швидкість читання, дайте відповідь на 10 питань 
свого помічника за змістом підібраного контрольного тексту.

Вправа «Правила швидкого читання»

Дотримуйтеся правил швидкого читання.
1. Читайте без артикуляції, якщо потрібно, повторюйте вправу 
з постукуванням.
2. Читайте вертикально, розвивайте периферичний зір, 
повертайтеся до цифрових таблиць, читайте сторінку двічі 
(1 -й раз — 15 секунд, 2-й раз — ЗО секунд).
3. Концентруйте увагу при читанні.
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4. Читаючи, шукайте й обробляйте зміст і значення, виділяючи 
ключові слова й значеннєві блоки.
5. Запам’ятовуйте думки й цілі, а не слова та фрази.
6. Читайте без регресій, повторно повертайтеся до читання 
тільки після закінчення читання й осмислення прочитаного.
7. Читаючи, додержуйтеся інтегрального алгоритму.
8. Варіюйте 5 способів читання.
9. Щоденна норма читання: 2 газети, 1 журнал за фахом, 50- 
100 сторінок книжкового тексту.
10. Закріплюйте навички, тренуйтеся.
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Створений на основі методики 
Ю. Чорного «Швидкісне читання»





УР О К
(теоретична інформація)

Поняття
«швидкісне читання»

Швидкісне читання — це швидке сприйняття графічної 
інформації з високим коефіцієнтом засвоєння змісту.

Правила
швидкісного читання

Різниця між звичайним і швідкісним читанням:

звичайне читання швидкісне читання

читаються літери, склади, слова блоки слів

сприймаються слова думки

канал
надходження
інформації

зоровий,
мовленнєво-руховий 
і слуховий апарати

безпосередньо в 
мозок

1. Читати без проказування тексту (без артикуляції).
2. Читати з максимальною увагою.
3. Читати без повернення до прочитаного (регресій).
4. Читаючи, виділяти істотне, несуттєве — ігнорувати.
5. Читати вертикально слаломним переміщенням погляду.



\И
І/

//
у

Золотий модуль<ЛЇ52)„
Рекомендації з виконання правил 

швидкісного читання

1. Для придушення зовнішньої артикуляції:
♦ палець покласти на губи, губи не повинні ворушитися;
♦ у зубах тримати олівець, язик і губи не повинні торкати

ся олівця;
♦ язик притиснути до зубів або затиснути зубами.
2. Для придушення внутрішньої артикуляції:
♦ вистукувати при читанні певний ритм;
♦ рахувати про себе одночасно з читанням;
♦ читаючи, сприймати думки й образи, не зосереджую

чись на окремих словах.
3. Для мобілізації уваги:
♦ перед читанням настроїтися на якість читання;
♦ відключитися від сторонніх думок;
♦ відключити або відключитися від зовнішніх подразників.
4. Для подолання регресій:
♦ не допускати повернень і зупинок, навіть якщо текст не

достатньо зрозумілий;
♦ у разі необхідності перечитувати окремі фрагменти тек

сту тільки після закінчення читання.
5. Для читання вертикально слаломним способом:
♦ розширити поле одномоментного сприйняття інформації;
♦ навчитися за одну фіксацію погляду бачити весь рядок 

цілком.

Д О М А Ш Н Є  ЗАВДАННЯ  
(практичні вправи)

Тест первинної швидкості читання

1. Прочитайте текст обсягом 500-600 слів.
2. Зафіксуйте час, витрачений начитання.
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3. Визначте швидкість читання за формулою: х = y/z, де х — 
швидкість читання слів за хвилину, у — кількість слів у тексті, 
z — час, витрачений на читання, у хвилинах.
4. Попросіть кого-небудь поставити вам 10 запитань за 
прочитаним текстом.
5. Визначте коефіцієнт засвоєння з урахуванням того, що: 
правильна відповідь дорівнює 10%, частково правильна 
відповідь — 5 %, неправильна — 0 %.

Вправи першого місяця занять, які потрібно 
робити щоранку

( 1 0  ХВИЛИН)
1. Розкресліть сторінки книги на три рівні частини, як на 
малюнку.
2. Тримайте ритм, переводьте погляд під рахунок.
3. Не переживайте, якщо протягом першого тижня текст 
засвоюватиметься погано.

...........

«ОДИН» «два» «три»

(15  хвилин)
1. Візьміть газети й журнали з нескладними текстами.
2. Читаючи, підраховуйте якомога швидше прочитані слова.
3. Після прочитання ви повинні знати приблизну кількість 
прочитаних слів і засвоїти зміст тексту на 30-40 % (якість 
засвоєння можна перевірити, ще раз прочитавши текст).

(15  хвилин)
1. Візьміть олівець усіма пальцями руки.
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2. Стукайте ним по столі з частотою три удари за 2 секунди.
3. При цьому читайте що-небудь нескладне.

(10  хвилин)
1. Тричі глибоко вдихніть.
2. Затримайте подих на 5 -7  секунд, опустивши голову нижче 
рівня серця.
3. Тримайте цю таблицю так, щоб відстань до всіх її кутів була 
однаковою.

1---------------1---------------- З
з--------------2---------------4

7----------- 7------------ 5
1---------6----------9

7------ з------- 8
З—  9—  4 

6- 1-6  
З- 8 -5
7 - 3 -2  
5 - 7 - 3

0

8 - 2 -9
1 -  9 -8
2 - 2 -3
9 - 3 -4  

9—  9—  8
7------ 9-------5

1----------- 6 ------------ З

8----------- 3------------ 7
1-------------------7 --------------------з

8 -------------------- 5 ---------------------- 6
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4. Сконцентруйте погляд у центрі таблиці.
5. Чітко вздовж центральної лінії повільно опускайте погляд 
униз.
6. Не переводячи погляд у боки, прочитайте цифри, що 
знаходяться праворуч і ліворуч.
7. Коли освоїте роботу з нижньою частиною таблиці, почніть 
працювати над її верхньою частиною, переводячи погляд чітко 
вздовж центральної лінії з центра таблиці вгору.
8. До кінця другого тижня намагайтеся читати всі рядки цієї 
таблиці, нижні й верхні.

(10  хвилин)
1. Сконцентруйте погляд у центрі таблиці.
2. Протягом 20-30 секунд знайдіть послідовно всі цифри від 
1 до ЗО, не переміщаючи погляд, але переміщаючи увагу.
3. Погляд можна зміщати тільки в центральній частині таблиці.

14 27 22 6 16 19

4 11 20 29 25 9

28 ЗО 7 12 2 24

17 5 18 1 26 15

8 23 10 21 13 3



Золотий модуль

- \ \ U l l " , .

№ к > _

23 18 27 ЗО 29 16

6 1 13 22 9 4

28 10 21 14 20 11

19 7 2 17 5 25

15 24 8 26 12 3

7 26 10 29 27 22

16 4 20 25 14 5

13 24 15 11 23 ЗО

3 17 6 1 9 2

19 18 21 8 28 18
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15 11 20 22 18 6

9 ЗО 4 28 25 27

24 14 5 17 1 13

19 26 10 12 23 7

3 16 8 21 2 29

Вправи першого місяця занять, які потрібно 
робити щовечора

(15  хвилин)
1. Підберіть два різні тексти.
2. Читайте їх поперем інно, перериваючи читання в 
найнесподіваніших місцях (утому числі в середині речень).
3. На один фрагмент тексту затрачайте по 5-10 секунд.
4. Читайте дуже швидко, прагнучи зрозуміти зміст обох текстів.
5. Місця переривань фіксуйте пальцем або олівцем.

(10  хвилин)
1. Сконцентруйтеся.
2. Візьміть текст, рядки якого складаються з 30-45 знаків.
3. Приготуйте аркуш цупкого паперу.
4. Читайте текст, перекриваючи прочитане зверху аркушем 
цупкого паперу.
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5. Швидкість перекривання повинна бути трохи вищою за 
швидкість читання.
6. Збільшуйте швидкість настільки, наскільки це можливо. 

(15  хвилин)
Максимально швидко виконайте ці арифметичні дії, дописуючи 
відповіді на окремому аркуші паперу. Потім виконайте ці дії за 
допомогою калькулятора й перевірте себе.

1) 15 + 48 =
2) 32 -  5 + 74 =
3) 12 + 3 0 -9 6  + 64 =
4) 7 + 1 6  + 2 3 -1 9  + 55 =
5) 81 - 4 2 - 3 - 1  + 2 + 17 =
6) 20 + 21 -  41 + 1 9 - 3  + 3 - 3  =
7) 20 + 19 + 87 -  56 -  63 -  1 + 1 -  2 =
8) 21 -1 9  + 8 7 -5 6  + 1 -  3 + 33 =
9) 4 2 - 6 1 - 1  + 17 + 2 + 4 =

10) 17 + 3 6 -5 4  + 18 + 9 =
11) 78 -  1 -  3 + 4 =
12) 8 - 9  + 99 =
13) 1 -1  =
14) 70 + 7 3 -3 8  =
15) 39 + 50 + 51 +59 =
16) 6 7 -1 7  + 21 -1 9  + 30 =
17) 38 + 35 + 5 + 7 + 9 + 11 =
18) 1 2 -1 3  + 1 4 -1 6  + 8 3 - 8 1 - 9  =
19) 90 + 91 - 9 4 - 1  - 2  + 3 + 4 + 5 =
20) 2 + 6 - 7 + 1 6  + 18 + 9 + 1 =

(10  хвилин)
1. Підберіть незнайомі складні, насичені спеціальними термінами 
тексти.
2. Почитайте їх уголос у темпі плавного розмовного мовлення. 

(10  хвилин)
1. Візьміть аркуш цупкого паперу й виріжте в ньому отвір під 
одне слово.
2. Накладіть цей шаблон на верхнє слово в стовпчику.
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3. Дуже швидко рахуйте, опускаючи під рахунок шаблон униз 
до останнього слова (на кожен рахунок в отворі має з ’являтися 
нове слово).
4. Доможіться ілюзії рухомої стрічки з інформацією у вигляді 
слів.
5. Не читайте й не запам’ятовуйте слова, що з ’являються, — 
дивіться тільки в центр слова й тільки впізнавайте, відчувайте 
його:

дім
вода
мишка
скло
дзвін
час
мотлох
ясно
видно
країна
очі
дитя
дощ
лабіринт
завулок
дельта
сеанс
повторення
перший
п’ятка
слово
емоції
людина
образ
черга
день
частина
якщо
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інтерес 
буква 
сушіння 
оповідання 
чужий 
ходка 
банда 
опус 
ложка 
ніч
пампушка
папір
сутичка
ситуація
можна
полька
мрія
воля
влада
дума
сон
поводження
повернення
неприємність
магія

Вправи другого місяця занять, які потрібно 
робити щоранку

(20  хвилин)
1. Перед читанням тексту обсягом не менше 1000 знаків 
попередньо перегляньте його.
2. Дайте відповіді на питання:
• навіщо ви хочете його прочитати (ціль)?
• де ви використаєте отриману інформацію?
• наскільки цей текст важливий для вас?



Золотий модуль . а ж
• що з цієї теми вам уже відомо?
• скільки часу у вас є на прочитання цього тексту?
• як довго ви повинні пам’ятати отриману інформацію?
3. Коротко й чітко запишіть відповіді.
4. Не забувайте про сформульовані вами цілі й мотиви.

(20  хвилин)
1. Виріжте з газет кілька великих абзаців.
2. Один за іншим обробіть їх зі швидкістю 30-45  літер за 
секунду в такий спосіб:
• не читаючи кожне слово, визначте основну думку;
• дуже швидко, коротко й чітко письмово сформулюйте 
основну думку: викресліть усі зайві слова;
• зовсім по-іншому, іншими словами усно сформулюйте цю 
ж саму думку;
• швидко перейдіть до іншого тексту.

(20  хвилин)
1. Виріжте з газет кілька невеликих текстів з 2 -3  абзаців;
2. Зі швидкістю 30-40 літер за секунду обробіть ці тексти в 
такий спосіб:
• виявіть другорядні думки одного тексту;
• виявіть ті другорядні думки, без яких текст буде не зовсім 
зрозумілим;
• перейдіть до наступного тексту.

(ЗО хвилин)
1. Підберіть текст з 1 -5  тисяч знаків.
2. До початку читання:
• оцініть складність тексту;
• визначте структуру, логіку тексту;
• при перегляді запам’ятайте якнайбільше фактів із тексту.
3. Під час читання:
• позначте головні думки кружками, другорядні — квадратами;
• запишіть головні й другорядні думки своїми словами, 
використовуючи скорочення, знаки, символи тощо.
4. Після читання, із пам’яті, перегляньте структуру тексту: 
доповніть, виправте й т. ін.
6 .  113
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5. Робіть усе це якнайшвидше.
6. Запам’ятайте необхідну інформацію саме в тому порядку, 
який ви самі визначите.

(20  хвилин)
1. Підберіть тексти з вузькими колонками.
2. Посередині кожної колонки подумки намалюйте вертикальні 
лінії.
3. Читайте ці тексти, переміщаючи погляд тільки вздовж цих 
уявнихліній.
4. Через кожні 5 хвилин робіть маленьку перерву.



БІЛИЙ МОДУЛЬ

Створений на основі методики 
В. Мельник «ШІІЧ»





УР О К
(теоретична інформація)

Поняття «швидке читання»

Швидке читання — це швидке сприйняття текстової 
інформації з її оптимальним осмисленням і засвоєнням. Не 
потрібно це поняття розуміти буквально, механічно.

Ефективно читати — це значить:
♦ швидко читати;
♦ розуміти;
♦ запам’ятовувати.
При традиційному читанні читач бачить дерева, при швид

кому — ліс. Тобто при традиційному читанні читач приділяє 
багато уваги подробицям, при швидкому — зупиняється тільки 
на головному.

Швидке читання — це якісно інший стан, якого читач набу
ває завдяки психологічній і фізіологічній організованості.

Інші споріднені 
поняття

Динамічне читання — зміна швидкості читання залежно 
від характеру тексту.

Раціональне читання — доцільність усіх компонентів про
цесу читання.

Швидке й інтенсивне читання — уміння маневрувати 
швидкістю читання з урахуванням стилю й жанру тексту (на
уковий, суспільно-публіцистичний, художній).
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Причини повільного читання

♦ Регресивний рух очей (повернення назад);
♦ слабка увага;
♦ пасивність пам’яті;
♦ мляве мислення;
♦ неефективна робота аналізаторів-рецепторів, що поста

чають інформацію в мозок (мовленнєво-рухового, мовленнє
во-слухового, зорового);

♦ мале поле зору;
♦ відсутність передбачення, прогнозування;
♦ лінгвістична некомпетентність (незнання законів компо

зиції тексту, його логічного структурування);
♦ стратегічна невизначеність;
♦ ненаукова організація розумової роботи.

Артикуляція

При читанні відбувається послідовна робота трьох ка
налів: зорового (очі); мовленнєво-рухового (органи мовлен
ня: гортань, язик, зуби, піднебіння, губи); слухового (органи 
слуху).

Така багатоступінчаста обробка тексту гальмує читання й 
знижує засвоєння прочитаного, тому що:

♦ при проказуванні очі занадто довго затримуються на 
одному слові (хоча здатні сканувати цілі комплекси слів);

♦ швидкість читання прив’язана до швидкості роботи 
органів мовлення (не більше 150-200-300 слів);

♦ людина сприймає швидше почутий текст, ніж побачений 
(хоча очі можуть сприймати й передавати інформацію в мо
зок у десять тисяч разів швидше, ніж вуха);

♦ проговорюючи, людина слухає швидше слова, ніж думки.
Текстова інформація може передаватися в мозок прямо від

очей, минаючи мовлення й слух.
Артикуляція — проказування тексту про себе.
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Вокалізація — робота мовленнєво-рухових органів для 
вимовляння звуку.

Візуальне читання — читання тільки очима.
Коли ми вчимося читати, ми вимовляємо букви, потім скла

ди, потім слова. Виробляється рефлекс — навичка прогово
рювати текст (спочатку вголос, потім пошепки, потім про 
себе). Ця звичка надзвичайно стійка й зберігається в більшості 
людей усе життя.

Усі, хто читає менше 300 слів за хвилину, артикулюють. Це 
^підтверджує рентгенограма й рентгенокінозйомка. Подолати 
цей стереотип, придушити мовленнєво-руховий рефлекс, гра
нично стиснути внутрішнє мовлення — пройти півдороги до 
оволодіння швидкочитанням.

Зорове сприйняття тексту

Очі людини знаходяться в одному з двох можливих станів: 
зупинки й руху. Який-небудь об’єкт, у цьому випадку текст, 
сприймається тільки в період зупинки. Натомість швидкість 
переробки інформації залежить від обсягу сприйманої інфор
мації в момент зупинки. Таким чином, для збільшення швид
кості читання потрібне не тільки збільшення швидкості руху 
очей, але й збільшення обсягу зчитуваної інформації за одну 
зупинку — збільшення поля зору.

Поле зору — це видимий очима простір під час їх нерухо
мості й фіксації однієї точки предмета, у цьому випадку — це 
ділянка графічної інформації, яку очі сприймають за одну зу
пинку. Розрізняють зону центрального бачення (кут 2°) і пери
ферійного зору (кут до 120°).

Оперативне поле зору (поняття Ю. Б. Гіппенрейтер) — це 
робоча частина того поля зору, у межах якого в кожен конк
ретний момент відбувається певна зорова дія (виявлення, роз
різнення, упізнавання й т. п.).

Горизонтальне поле зору — це ділянка рядка, що сприй
мається при читанні за одну фіксацію.
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Вертикальне поле зору — це ділянка тексту, що сприй
мається за одну зупинку.

Рухи очей

Рухи очей при повільному читанні:

Рухи очей при швидкому читанні:

Регресивні рухи очей

Регресія при читанні — рух очей назад, до прочитаного. 
При поганій увазі й млявому мисленні здається, що пропу
щене щось важливе, недостатньо зрозуміле з уже прочита
ного.
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Регресії — це непотрібні механічні повтори, невиправдані 
втрати часу й зусиль. Однак існують також реципації— необ
грунтовані повернення до прочитаного під впливом виниклих 
думок, що вимагають уточнень.

Читаючи — мислити

Дивлячись на це зображення, ми можемо бачити вазу або 
два людські профілі:

///|
l\V
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У цьому малюнку ми можемо бачити дві піраміди — опуклу 

й таку, що йде вглиб:

Це підтверджує, що пильність ока — це не тільки особли
вості сітківки ока, гострота зору, але і якість мислення.

Людське око може, як фотоапарат, моментально фотогра
фувати цілі комплекси візуальної інформації. При читанні око, 
як кінокамера, знімає графіку тексту й проектує її на сітківку 
ока, де вона потягом певного часу зберігається, а потім пере
дається нервами в зоровий центр, що знаходиться в корі ве
ликих півкуль мозку.

Багато текстів надлишкові. Наприклад, у суспільно-по
літичних, загальнонаукових і науково-популярних текстах 
істотна інформація становить не більше 25-30 %. Мозок об’єк
тивно має високу вибірну здатність. Читати потрібно не сло
ва, а думки.

Крім того, мозку властива антиципація — здогад, перед
бачення. Для того щоб правильно прочитати фразу, досить 
бачити по 2 -3  букви з кожного слова або верхні чи нижні по
ловинки букв.
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Д О М А Ш Н Є  ЗАВДАННЯ  
(практичні вправи)

Вправи на придушення зовнішньої 
артикуляції при читанні

1. Палець тримайте на губах; стежте за тим, щоб губи не 
ворушилися.
2. Затисніть зубами олівець; язик і губи не повинні торкатися 
олівця.
3. Притисніть язик до зубів.
4. Затисніть язик зубами.

Вправи на придушення внутрішньої 
артикуляції при читанні

(Мета — створення перешкоди для артикуляції. Розуміння й 
засвоєння тексту не передбачається.)

Вправа 1

1. Під . час читання вимовляйте вголос які-небудь 
звукосполучення (ла-ла-ла, ні-ні-ні й т. п.), словосполучення або 
окремі слова.
2. Під час читання вимовляйте про себе які-небудь звуко-, 
словосполучення або окремі слова.

Вправа 2

1. Під час читання вимовляйте короткий текст, його фрагменти, 
приказку, прислів’я, скоромовку або віршовану фразу.
2. Під час читання ведіть рахунок, наприклад від 1 до 21, 
рахуйте слова в тексті або певні букви.

/
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Вправа З

Під час читання слухайте спокійну музику, стежте за розвитком 
мелодії.

Вправа 4

1. Під час читання про себе вистукуйте спеціальний ритм 
(двотактне постукування з чотирма ударними елементами в 
першому такті й двома в другому зі значним посиленням удару 
на першому елементі кожного такту):
Нотний запис ритму:

2/4 л  л j  j j  j
Удари 1 2  3 4 5 6 7 8
Такти 1 2 3

Стукати треба в середньому темпі:

1 2 3 4 5 6 7 8

.  Г Ч  .  Ф .

2. Правші повинні вистукувати ритм олівцем (по столі в одну 
точку), затиснутим зібраними разом пальцями правої руки; 
лівші повинні вистукувати ритм одночасно обома руками.
3. Повинна активно працювати вся рука, а не тільки п ’ясть.
4. Головне — забезпечити безперервне й правильне 
вистукування ритму, повне розуміння прочитаного не потрібно.
5. Цю вправу потрібно робити щодня протягом 1-1,5 години 
(із перервами в разі втоми).
6. Усього рекомендується присвятити цій вправі 15-20 годин;
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7. Коли ви опануєте швидке читання, цю вправу потрібно 
виконувати один раз на тиждень по 0,5 години;
8. Виконуючи цю вправу, ви повинні пройти чотири етапи:
• переконання, що це можливо в принципі;
• вправа вдається, але зрозуміти прочитане дуже складно;
• вправа вдається, прочитане розум іється, але не 
запам ’ ятовується;
• легке й вільне виконання вправи, ритм не помічається, текст 
розуміється й легко пригадується.
9. Рекомендується читати нескладні публіцистичні й науково- 
популярні тексти.

ШУ&'=

Вправа 5

1. Швидко вести вказівним пальцем уздовж колонки газетного 
тексту, намагаючись прочитувати текст у такому ж темпі.
2. Не потрібно прагнути глибоко розуміти прочитане.
3. Для виконання цієї вправи беріть нескладні публіцистичні й 
науково-популярні тексти.

Вправа 6

1. Позначте в середині тексту вертикальну лінію.
2. Переводьте погляд тільки вздовж цієї лінії, позначте ті 
частини рядків ліворуч і праворуч від лінії, які бачите чітко.
3. Визначте суму цих відрізків — величину кута зору. (Повне 
розуміння тексту не обов’язкове, зір напружувати не потрібно, 
очі повинні бути розслабленими.)

Вправи для розширення 
горизонтального поля зору

Вправа 1

1. Прямо посередині газетної колонки проведіть вертикальну 
лінію.
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2. Читайте рядок за два заходи (перший — ліва частина, 
другий — права частина рядка).

Вправа 2

1. Розділіть двома вертикальними лініями книжкову сторінку 
на три рівні колонки.
2. Прочитайте сторінку так, щоб кожен рядок читався за три 
прийоми: ліва колонка, середня, права.

Вправа З

1. Підберіть вірші з короткими рядками.
2. Один рядок читайте за один прийом, фокусуючи очі на 
крайніх словах.
3. Підберіть вірш із довшими рядками, читайте їх за один 
прийом.

Вправа 4

1. Прочитайте піраміду зверху вниз.

7 /  1 \  8

9 2 10

11 З 12

13 4 14

5 16

17 6 18
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2. Зосередьтеся на цифрі, що стоїть у середині рядка.
3. Одночасно намагайтеся побачити цифри ліворуч і праворуч.

Вправа 5

1. Проведіть вертикальну лінію в центрі газетної колонки.
2. Зосередьте зір на лінії, намагаючись побачити початок і 
закінчення рядка.
3. Тепер так само прочитайте книжкову сторінку без колонок.

Вправа 6

1. Знайдіть листівку або репродукцію якої-небудь картини.
2. Розгляньте її так, щоб очі сприймали якнайбільше інформації 
в горизонтальному плані.

Вправа 7

1. Уважно розгляньте ш ироку панораму за в ікном , що 
відкривається вашому погляду.
2. Перенесіть цей погляд на текст, підстроюючи очі до країв 
рядків тексту.
3. У процесі читання сектор оперативного поля звужується — 
його потрібно знову й знову збільшувати.
4. Повторіть ці дії кілька разів.

Вправи для розширення 
вертикального поля зору

Вправа 1

1. Прочитайте ці піраміди зліва направо, а потім справа наліво.
2. Зосередьтеся на цифрі, що стоїть на середньому рядку.

v\Vlll//
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3. Одночасно намагайтеся побачити цифри зверху й знизу.

Вправа 2

1. Прочитайте кожну з цих колонок за одну фіксацію очей.
2. Підстроюйте очі одночасно на найнижчу й найвищу цифру 
в колонці.
3. Самостійно складіть ще кілька подібних колонок і повторіть 
вправу.

1
З 2

3 2 3
2 1 4
1 4 5

5 6
7
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Вправа З

1. Прочитайте кожну з цих колонок за одну фіксацію очей.
2. Підстройте очі одночасно на нижнє й верхнє слова в колонці.
3. Самостійно складіть ще кілька подібних колонок і повторіть 
вправу.

сусідство
життя
допуск

екзотика
схлипи
СЛУХ
птах
лихоманка

гордість
осуд
пустельник
мораль
створення
захист
слабкість

Вправа 4

1. Прочитайте текст газетної колонки, розділивши її на частини 
чотирма розсунутими пальцями й швидко пересуваючи їх 
зверху вниз.
2. Зробіть те ж саме, розділивши текст трьома, двома, одним 
пальцем.

Вправа 5

1. Візьміть ту листівку або репродукцію, яку ви нещодавно 
розглядали.
2. Розгляньте її знову, розширюючи сприйняття інформації з 
вертикалі.

Вправа 6

1. Подивіться у вікно, у яке ви дивилися, виконуючи вправу 7 
попереднього розділу.
2. Переносьте погляд із панорами за вікном на текст — сектор 
бачення звужується — розширюйте його, повторюючи знову 
й знову перенесення погляду з панорами за вікном на текст.
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Вправи на розвиток панорамного 

сприйняття тексту

Вправа 1

1. Розкресліть текст газетної колонки горизонтальними лініями 
через кожні два рядки.
2. Читайте, намагаючись сприймати фрагмент тексту між 
лініями за одну фіксацію очей.
3. Розкресліть текст на фрагменти по три рядки (потім — 
більше), повторіть вправу.

Вправа 2

1. Швидко знайдіть у цих таблицях усі цифри від 1 до 25 у 
порядку зростання, дотримуючись таких умов:
• зафіксуйте погляд на центральному числі;

12 4 8 23 16

21 17 19 11 2

9 5 1 14 25

15 10 20 6 22

3 18 7 24 13
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13 2 19 9 16

21 10 15 25 3

14 4 23 5 12

6 11 17 1 24

20 22 8 18 7

• виконуйте завдання, продовжуючи фіксувати погляд на 
центральному числі:
2. Те ж саме зробіть на таблицях ширшого формату (див. 
с. 180-181).
3. Зробіть самостійно ще кілька подібних таблиць формату 
газетної колонки та книжкової сторінки й потренуйтеся з ними.

Вправа З

Супроводжуйте читання тексту рухом вказівного пальця, 
пересуваючи його на два рядки; на три рядки; на більшу 
кількість рядків.

Вправа 4

1. Виготовте кілька картонних аркушів із прорізом на два, три 
й більше рядків газетної колонки або смужки кольорової 
поліетиленової плівки відповідної ширини.
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9 4 24 16 7

20 17 13 2 22

11 15 8 19 10

3 6 25 23 14

18 21 12 1 5
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2. Читайте текст, швидко пересуваючи рамку або смужку, 
одним поглядом охоплюючи весь фрагмент тексту всередині 
прорізу.

Вправа 5

1. Візьміть ту листівку або репродукцію, із якою ви нещодавно 
працювали.
2. Розгляньтеїїякслід, максимально розширюючи горизонтальне 
й вертикальне поле зору.
3. Дивіться тільки в центр зображення, не пересуваючи зіниці.

Вправа 6

1. Візьміть будь-який словник.
2. Читайте слова максимально швидко, розпізнаючи за 
секунду по кілька слів одночасно.

Вправа 7

Підберіть кілька різних газет; переглядайте їх, повністю 
охоплюючи одним поглядом заголовок, числа, виділені слова, 
оголошення тощо.

Вправа 8

Гуляючи вулицею, намагайтеся одним поглядом охоплювати 
номери автомобілів на узбіччі, виділені слова в яких-небудь 
вивісках й оголошеннях.

Вправа 9

Розширюйте сектор огляду завжди й у будь-якій обстановці 
(удома, у транспорті, на вулиці).
Не пересуваючи зіниць, намагайтеся побачити якнайбільше 
предметів з усіх боків (знизу, ліворуч, зверху, праворуч).
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Вправи на розвиток рухливості 
й маневреності очей

(183
£ 4
со?

Вправа 1

1. Увімкніть музику.
2. Читайте дуже швидко перше й останнє слова в кожному 
рядку будь-якого тексту.
3. Інші слова читати не треба.

Вправа 2

1. Виріжте кілька газетних колонок і книжкових сторінок.
2. Розріжте їх навпіл по вертикалі.
3. Розсуньте смужки тексту на 1,5-2 см і ледь змістіть.
4. Читайте в такий спосіб спочатку газетний текст, потім текст 
книжкового формату.

Вправа З

Запишіть поглядом цифри від 1 до 33; напишіть усі букви 
алфавіту поглядом.
Напишіть поглядом кілька будь-яких словосполучень, фраз.

Комплекс вправ для ефективної 
роботи очей

(робити, ледь розслабивши очі, 
не допускаючи втоми)

1. Переводьте погляд із крайнього лівого в крайнє праве 
положення, не рухаючи при цьому головою. Повторіть кілька 
разів.
2. Рухайте очами за годинниковою стрілкою; те ж саме — 
проти годинникової стрілки.
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3. Розслабте шию; різко повертайте голову в різні боки; погляд 
повинен бути спрямований у бік повороту голови.
4. Протягом 10 секунд дивіться на який-небудь віддалений 
предмет; переведіть погляд на тильний бік своєї долоні; 
повторіть це не менше 5 разів.
5. Протягом 10 секунд дивіться на який-небудь віддалений 
предмет; переведіть погляд на кінчик носа, потім — на 
перенісся.
6. Приблизно 20-30 разів виконайте швидкі рухи поглядом по 
стелі, підлозі, стіні, панорамі з вікна; постарайтеся, щоб 
вашими дивними рухами не зацікавився сусід з біноклем із 
вікна навпроти.
7. Широко розплющте очі; дуже сильно прищультеся; спокійно 
закрийте очі; повторіть 10 разів; 20 секунд поморгайте.
8. Подивіться на те, що зовсім близько, так, начебто це щось 
дуже далеке.
9. Протягом 3 секунд дивіться на яскраву лампочку; закрийте 
очі, прикрийте їх долонями — відпочиньте.

Комплекс вправ на придушення 
регресивності

1. Під час читання закривайте прочитані рядки аркушем 
цупкого паперу, пересуваючи його вниз; просувайте аркуш 
чимраз швидше.
2. Застосовуйте вказівні пальці обох рук при читанні; вказівний 
палець лівої руки задає швидкість читання, вказівний палець 
правої руки, закриваючи прочитаний текст, не дозволяє 
погляду робити регресивний рух.
3. При читанні постійно збільшуйте ш видкість: читайте 
1 сторінку за 1 хвилину; 1 сторінку за 0,5 хвилини.
4. Прочитуйте 1-2 сторінки вголос.
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ФАКУЛЬТАТИВ «САМОВИХОВАННЯ»

Агов, хлопче-пастуше! 
Залиш-но сливі трохи гілок, 
Зрізаючи хлисти.

Б асьо

Кожний з нас сам викарбовує 
ціну своєї особистості: людина 
буває великою або малою 
залежно від власної волі.

С. С м айл с

Ф акти...

♦ Композитор М. Балакірєвточно відтворив мелодію П. Чай- 
ковського, почуту два роки тому.

♦ Полководець О. Македонський знав в обличчя ЗО 000 сол
датів свого війська.

♦ Учений А. Іоффе з пам’яті користувався таблицею лога
рифмів.

♦ Академік С. О. Чаплигін пам’ятав номери всіх телефонів, 
якими він будь-коли користувався.

♦ Такий собі Е. Гаон дослівно пам’ятав 2500 прочитаних 
ним книг.

♦ Такий собі І. Куадра пам’ятає дати всіх історичних подій 
і переліки всіх пов’язаних із ними персоналій.
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♦ Скульптор Л. По, повністю позбавлена зору, на дотик 
створила більше ста чудових творів.

♦ Археолог Р. Шліман шляхом завзятих тренувань домігся 
того, що чергову іноземну мову вивчав за 6 -8  тижнів.

♦ Шахіст О. Альохін міг наосліп грати одночасно на 40 дош
ках.

♦ Професор О. Любищев за допомогою постійного пла
нування часу встиг написати безліч різноманітних, значущих 
книг загальним обсягом близько 12 000 сторінок.

...і аргументи

♦ Існує дві крайності, що мають однаково значущі й не
приємні недоліки:

1) слабка поінформованість про можливості людини, осо
бисті резерви;

2) зайва самовпевненість у власному потенціалі.
♦ Безталанних людей немає.
♦ Відповідно до відкриття фізіолога Єфімова, півкулі го

ловного мозку можуть працювати незалежно одна від одної.

Умови повного розкриття творчого потенціалу

♦ знання можливостей;
♦ бажання розвивати здібності;
♦ володіння стійкістю й розвиненою волею.

Note!

Висока вимогливість до себе не повинна поєднуватися з 
постійним невдоволенням собою, що може призвести до пси
хологічного дискомфорту, невір’я у власні можливості, комп
лексу неповноцінності.

Говорячи про характер, не слід плутати його з темперамен
том. Характер нерівнозначний до темпераменту. Якщо в ос-
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нові темпераменту лежать уроджені природні особливості 
(швидкість і тип урівноваженості нервових процесів гальму
вання й збудження), то характер складають набуті протягом 
життя якості.

Основна рекомендація сангвінікам: працюйте над ціле
спрямованістю, посидючістю, акуратністю, поменше розмі
нюйтеся на дрібниці.

Основна рекомендація флегматикам: працюйте над то
вариськістю, активністю, чуйністю.

Основна рекомендація холерикам: працюйте над стрима
ністю (у разі чого — рахуйте до десяти).

Основна рекомендація меланхолікам: працюйте над ак
тивністю, самовпевненістю, самооцінкою.

Характер — це стійкі особливості особистості, що обумов
люють типові для цієї людини способи поведінки й стосунків.

Найбільш загальними властивостями характеру є:
♦ сила (уміння домагатися поставлених цілей, уміння до

лати труднощі, розвиток діяльності);
♦ слабкість (малодушність, нерішучість, нестійкість, боя

гузтво);
♦ оригінальність (індивідуальна своєрідність);
♦ цілісність (узгодженість стосунків, єдність слова й справи);
♦ твердість (послідовність, завзятість).
Риси характеру поділяють на три групи:
1) емоційні (пристрасність, ніжність; оптимізм...);
2) моральні (чесність, відповідальність, чуйність...);
3) вольові (рішучість, наполегливість, терплячість...).
Характер проявляється не тільки в словах і вчинках, але й у

сміху, у виразі очей, у позі й ін.
Особливо значущими для характеру особистості є вольові 

якості.

Структура вищої сфери людської психіки

♦ самосвідомість;
♦ самопізнання;
♦ самоспостереження;



Факультатив «Самовиховання

♦ самооцінка;
♦ самоконтроль;
♦ самовдосконалення.

Деякі правила
із системи самовиховання Л . Толстого

■ Будь прямим, хоча й різким, але відвертим з усіма, але 
не по-дитячому відвертим, без необхідності...

в Кожній справі, яку робиш, віддавайся цілком.
■ До кожної справи, необхідної, але до якої почуваєш 

відразу, берися якнайшвидше.
■ Потрібно боятися ледарства й безладності...

Ознаки вихованих людей
із програми самовиховання А. Чехова

■ вони поважають людську особистість, а тому завжди 
поблажливі, м ’які, увічливі, поступливі;

■ вони жалісливі;
■ вони поважають чужу власність, а тому й повертають 

борги;
■ не обманюють вони навіть у дрібницях... вони не балакучі 

й не лізуть із відвертими розмовами, коли їх не запитують;
■ вони не знищують себе з тією метою, щоб викликати в 

іншого співчуття...
■ вони не суєтні...
■ якщо вони мають у собі талант, то поважають його; вони 

жертвують для нього спокоєм;
■ вони виховують у собі естетику.

Ф акти...

♦ Імператор Ю. Цезар умів однаково якісно одночасно 
робити кілька справ, наприклад читати, писати й слухати.
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♦ Такий собі Б. Гаджанскі подумки протягом 1 хвилини міг 
здійснювати будь-які математичні обчислення. Наприклад, до
бування кореня 31 ступеня з числа 538 436 517 832 435 456 582.

♦ Такий собі Л. Дагбер рахував швидше, ніж ЕОМ.
♦ Сліпоглухоніма Скороходова змогла одержати середню 

й вищу освіту, захистити дисертацію з психології, написати 
книгу.

♦ А. Ейнштейн у школі був двієчником із фізики.
♦ М. Гоголь у школі писав досить посередні твори.
♦ Людвіг Ван Бетховен до кінця життя не міг опанувати 

множення.
♦ Літературний успіх до І. Гончарова прийшов тільки в 

40 років.
♦ Композитор Р. Вагнер опанував нотне письмо тільки у 

20 років.
♦ Високопрофесійний майстер-шліфувапьник розрізняє 

просвіт у 0,6 мікрона.
♦ Майстер-текстильник розрізняє до 100 відтінків чорно

го кольору.
♦ Професійний художник розрізняє відхилення в пропор

ціях порівнюваних предметів від 0,006 їхніх величин.
♦ Композитор С. Рахманінов, прослухавши один раз нову 

симфонію Глазунова, відразу виконав її без жодної помилки.
♦ В. Моцарт, один раз прослухавши у Ватикані багатого

лосий духовний твір Аллегрі, за ніч записав точну, нота в ноту, 
копію твору.

♦ Касир польського футбольного клубу «Гурник» Л . Хельд 
пам’ятав усі результати й подробиці ігор цього клубу.

...і аргументи

Позитивна й негативна спрямованість твоєї волі, твоєї осо
бистості виражається в цілеспрямованості, прагненні до по
зитивної або негативної мети.

Вольова поведінка виражається у вольових діях. Вольові 
дії бувають простими й складними. Прості складаються з по-
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становки мети й виконання наміченого. Складні, крім переліче
них вище компонентів, вимагають також вольового зусилля, 
тобто зосередженості уваги й спонукання до подолання труд
нощів.

Труднощі бувають об’єктивні й суб’єктивні. Приклади об’єк
тивних труднощів: важка фізична робота, складне розумове 
завдання й т. п. Приклади суб’єктивних труднощів: острах, 
небажання, лінь, звичка, непосидючість, невміння, непослі
довність тощо.

Як подолати труднощі? При подоланні об’єктивних труд
нощів необхідно змусити себе (застосувати вольові зусилля) 
засвоїти необхідні й найбільш правильні прийоми роботи. При 
подоланні суб’єктивних труднощів необхідно направити во
льові зусилля на формування внутрішніх стійких мотивів, твер
дих переконань і моральних правил.

Регулювати (контролювати) свою поведінку — це означає 
застосовувати вольові зусилля на всіх етапах: постановки мети, 
боротьби мотивів, ухвалення рішення, планування, виконання.

При виконанні вольової дії головне — почати. З часом фор
мується звичка й потрібно чимраз менше вольового напружен
ня для виконання вольової дії: чим сильніше й більш значуще 
ти сформуєш усередині себе мотиви, тим ширше й глибше ти 
матимеш можливість мобілізувати свою волю.

Мотиви — це внутрішні джерела наших спонукань до дій. 
Що робити при «боротьбі мотивів», нервовому напруженні, 
роздратуванні від оточення, коли не вдається знайти правиль
не рішення? Застосовувати метод керованого монологу: у 
доброзичливій обстановці вислухати «з боку» всі «за» й «про
ти», знаходячи додаткові мотиви, аналізуючи причини напру
ження й роздратування, приймаючи рішення.

Необхідно пам’ятати, що воля — позаморальне поняття, 
тому спрямованість наших учинків (у тому числі вольових) ви
значається рівнем нашої моралі, вихованості.

Якщо стрижнем людини є характер, а стрижнем характеру 
є воля, тоді воля — це центр, ядро, стрижень людської особи
стості. Приклади прояву вольового характеру мають сильний 
енергетичний вплив.
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Образ твого ідеалу, улюбленого героя впливає на тебе. 
Будь обачним: проаналізуй цей образ, оціни, наскільки він по
зитивний.

Контакти, зіткнення, сприйняття твого оточення мають зна
чення для тебе. Це значення тим більш позитивне, чим мудрі
ше й добріше оточення. Аналізуй своє оточення.

Пам’ятай про закон передачі енергії, коли читаєш, сти
каєшся з людьми.

Труднощі, невдачі, розчарування, образи — природні в 
нашому житті. Ступінь твоєї вразливості обумовлює ступінь 
безвихідності й розпачу. У кожному разі пам’ятай: із будь-якого 
положення є вихід. Ось, наприклад, шість універсальних варі
антів виходу з важкої ситуації:

♦ стань учнем «школи радості», тобто навчися знаходити 
в найбільш неприємних ситуаціях й історіях резерви радості, 
джерела позитивних емоцій;

♦ подбай про того, кому в цей момент теж потрібна 
підтримка й хто страждає, можливо, більше, ніж ти;

♦ розглядай неприємності як уроки, які дає тобі життя, 
накопичуй досвід виживання в найбільш непередбачених, ек
стремальних ситуаціях;

♦ подивися на неприємності як на звичайну рядову про
блему, яку потрібно або виправити, або перечекати як стихій
не лихо;

♦ згадай, що в тебе є (були, будуть) друзі, яким можна «по
плакатися в жилетку», попросити в них підтримки;

♦ розлютися на себе, виділи цей імпульс, очисти його від 
негативних емоцій і використай його.

Чотири критичні життєві ситуації:
♦ стрес (напруження) — реакція організму на ситуацію, що 

вимагає перебудови, адаптації; негативний стрес — дистрес;
прояви: переживання горя, нещастя, виснаження сил, по

рушення адаптації й контролю;
♦ фрустрація (обман, марне очікування, розлад) — проти

річчя між сильною потребою й непереборною перешкодою; 
прояви: утрата вольового контролю, дезорганізація поведін
ки, утрата терпіння й надії;
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♦ конфлікт (зіткнення) — капітуляція свідомості перед не
розв ’язним завданням, неможливість знайти прийнятне 
рішення, компроміс;

♦ криза (рішення, поворотний пункт) — проблема, від якої 
неможливо втекти, яку неможливо розв’язати за короткий час 
і звичним спосібом — крах життєвих задумів, єдиний вихід — 
модифікація особистості та її сенсу життя.

♦ класифікація життєвих криз:
— вікові кризи: дитяча, підліткова, юнацька, криза ЗО років, 
криза «середини життя»;
— за тривалістю: мікрокриза (кілька хвилин), короткостро
кові (до 4 -6  тижнів), довгострокові;
— за результативністю: конструктивні, деструктивні;
— за критерієм життєдіяльності: операційні («не знаю, як 
жити далі»), мотиваційно-цільові («не знаю, для чого жити 
далі»), смислові («не знаю, навіщо взагалі жити далі»);
— за причиною: детерміновані кризи, обумовлені інтра- 
психічними факторами (соматичними хворобами, зокре
ма), ситуаційні кризи;
— заскладністю: прості кризи (обумовлені однією подією), 
багатовимірні кризи.
На думку деяких учених, кризу не можна подолати тільки 

предметно-практичною й пізнавальною діяльністю, у цьому 
можуть допомогти тільки процеси переживання, тобто пере
будова психологічного світу, установка значеннєвої відповід
ності між свідомістю й буттям, збільшення рівня усвідомлення 
життя.

Пам’ятайте: та справа, яку ви робите (або навпаки — спра
ва, яку ви не робите), впливає на вашу особистість, руйнуючи 
або збагачуючи її;

Перейдіть від негативного до позитивного сприйняття 
будь-чого, шукайте й знаходьте позитивні емоції в будь-якій 
роботі.

Воля мобілізується обов’язково в ім ’я чогось.
Творчість — найпотужніше джерело щастя.
Правильний вибір ідеалу — тільки початок руху вперед.
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Деякі психологічні системи 
тренувань йоги

хатха-йога — спеціальна система фізичних тренувань, 
покликана підвищити витривалість людини щодо екстремаль
них факторів зовнішнього середовища до рівня, що дозволяє 
їх ігнорувати;

раджа-йога — система, що дозволяє керувати загальним 
психофізіологічним станом, у тому числі мозком, за допомо
гою вироблення вміння зосереджувати думку; 

асани — специфічні положення тіла; 
пранаяма — оволодіння диханням; 
пратьяхара — відволікання органів чуттів від зовнішніх 

впливів і повне зосередження уваги на внутрішніх відчуттях;
дхарана — зосередження уваги на одному або декількох 

об’єктах свідомості;
дхіана — виключення будь-яких предметних (образних) 

форм споглядання; зосередження на ідеї, не пов’язаній з якою- 
небудь конкретною формою;

самадхі — стан, супроводжуваний екстазом, що дося
гається за допомогою дхіани.

Теорія пристрасті Ніла Сорського

Основні пристрасті («пристрасні помисли»):
■ «черевооб’їдання»;
■ любовна пристрасть;
■ «сріблолюбство»;
■ гнів;
■ сум;
■ зневіра;
■ марнославство;
■ гордість.
Щаблі розвитку пристрасті:
■ «прилог» — безпосереднє враження від предмета або 

його образ, що виникає при згадуванні;
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■ «складання» — прийняття помислу, засвоєння його, зу

пинка уваги на порочній думці за нашою волею, виникнення 
почуття;

■ «додавання» — внутрішнє рішення виконати «гріховну» 
думку, початок захоплення: «складає в думці своїй тако бути, 
як це глаголить вражий помисел»;

■ «полон» — припинення внутрішньої боротьби, визнання 
безсилля перед пристрастю, що опанувала, утрата самовла
дання;

■ «пристрасть» — перемога пристрасті, зміна характеру 
й особистості.

Притча

Молиться людина: «Боже, якщо ти існуєш, то допоможи 
мені виграти в лотерею!» Його благання почув ангел-храни- 
тель і звернувся до Бога: «Отче! Бідолаха вже кілька років про
сить твоєї допомоги. Чи відгукнешся ти на його прохання?» Бог 
відповідає: «Я не проти, але нехай він купить хоча б один лоте
рейний квиток».

Ф акти...

♦ Філософ Б. Фуллер: «Я прожив 70 років. Це становить 
600 тис. годин. З них 200 тис. я проспав, 100 тис. пішли на те, 
щоб їсти, пити, відновлювати своє здоров’я, 200 тис. годин я 
вчився й заробляв на життя. З того, що залишилося, — 60 тис. 
годин я провів у дорозі. Залишок — час, яким я міг розпоря
джатися вільно — склав усього близько 40 тис. годин, або 
близько півтори години надень».

♦ Ф. Шаляпін: «Я рішуче й суворо вигнав з мого робочого 
побуту згубне російське «либонь» і покладався тільки на свідо
ме творче зусилля...»

♦ Перш ніж стати великим оратором, Демосфен був со
ромливим, мав дефект мовлення й мав дуже слабкий голос.
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♦ Ученого К. Ліннея в школі вважали Тупицею й пророчи
ли йому кар’єру шевця.

♦ Е. Резерфорд часто, навіть під час публічних лекцій, не 
міг навести ту або іншу формулу.

♦ Ньютону було 72 роки, коли він написав передмову до 
своїх праць.

♦ Кращі твори Ґете були написані після 50 років.

...і аргументи

Джерелом нашої активності є стимул. Стимулом може бути 
перешкода. Бажання подолати перешкоду може бути, на дум
ку академіка І. Павлова, не менш сильним, ніж харчовий, ста
тевий або орієнтовний рефлекси. Однак до активності нас спо
нукають тільки ті перешкоди, які заважають нам рухатися до 
нашої бажаної мети.

Часто ми проявляємо активність там, де нам що-небудь 
забороняють, не пояснюючи причин.

Іноді ми завзято рухаємося вперед уже не заради мети, а 
через бажання настояти на своєму, через уражене самолюб
ство. Слід пам’ятати, що більш розумним є відкрито й прямо- 
відмовитися від свого погляду, якщо він неправильний. Це не 
принижує, а стабілізує нашу гідність.

Повсякденні труднощі — це перевірка на міцність.
Людська мораль така, що кожен учинок або зміцнює, або 

ослабляє її. Учинки залишають сліди в душах тих, хто їх ро
бить, і тих, на кого вони впливають. Багато вчинків і їхній вплив 
мають незворотний характер.

Воля у своїй основі обов’язково має або моральне, або 
аморальне начало.

Уміння долати труднощі, стримувати бажання, проявляти 
ініціативу, самостійність, відповідальність не приходять самі 
собою.

За своєю природою негативні якості в більшості випадків — 
це некеровані біологічні інстинкти. Наприклад: боягузтво — 
прагнення до самообмеження, жадібність — перебільшена
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потреба в самозабезпеченні. Важливо, у зв ’язку з цим, не об
винувачувати себе й інших у проявах негативних якостей, а 
вчитися керувати собою в різних ситуаціях.

Керувати своїми почуттями й психічними станами можна 
за допомогою наступних прийомів:

♦ самопідбадьорення;
♦ самопереконання;
♦ самонаказ;
♦ самонавіяння;
♦ автогенне тренування.

Автогенне тренування

Автогенним тренуванням слід починати займатися під ке
рівництвом авторитетного фахівця або використовуючи спе
ціальну літературу.

Існує 3 основні шляхи впливу на стан нервової системи в 
автогенних тренуваннях:

■ вправи кістякових м ’язів і дихання, використання актив
ної ролі уявлень;

■ чуттєві образи (зорові, слухові, тактильні й ін.);
■ регуляція й програмування за допомогою вимовленого 

вголос і подумки слова.
Абетка автотренінгу:
♦ керування увагою;
♦ оперування чуттєвими образами;
♦ словесні навіювання;
♦ регуляція м ’язового тонусу;
♦ керування ритмом дихання.

Що таке медитація

Медитація — стан вищої концентрації уваги на певному 
об’єкті або, навпаки, повне розсіювання уваги, повне вими
кання із системи зовнішніх і внутрішніх подразників.
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Якщо я не буду іноді мовчати, я не 
почую, чого хоче й чекає від мене 
життя.

Е. Штриттматтер

Етапи внутрішньої роботи при самогіпнозі:
♦ ухвалення рішення, постановка цілей;
♦ передгіпнотична бесіда із самим собою про причини, 

результати, підсумки, переваги такої роботи;
♦ внутрішня фіксація власного образу з бажаними якос

тями (на тлі самогіпнозу);
♦ закріплення нових якостей реальними діями.
Самопідбадьорення — це звертання до самого себе для

зміцнення віри в себе за допомогою самозаспокоєння, само
навіяння впевненості, рівняння на ідеал, «помічання самого 
себе», самокритика за присутності інших.

Самопереконання — аргументоване переконання себе в 
чому-небудь.

Самонаказ — спокійний, твердий, упевнений наказ само
му собі.

Самонавіяння — проголошення формул самонавіяння від 
першої особи в теперішньому часі, у стверджувальній формі, 
без сумнівів і критики, в умовах повного ігнорування сторон
нього й повного перемикання на себе, самоконцентрації.

Тест

Мета діагностування: сила волі, плодотворність діяль
ності.

Інструкція: відповідай з максимальною відвертістю, по
значаючи найбільш прийнятний варіант.

Питання Так Іноді, 
не знаю Ні

Чи ти в змозі завершити роботу, яка тобі 
цікава?
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Питання Так ІН О Д І,

не знаю Ні

Чи долаєш ти без особливих зусиль внутрішній 
опір, коли потрібно зробити щось неприємне?
Юли потрапляєш у конфліктну ситуацію в 
побуті або на роботі, чи в змозі ти взяти себе в 
руки настільки, щоб глянути на ситуацію 
об’єктивно?
Якщо тобі прописана дієта, чи можеш ти 
подолати спокуси кулінарії?
Чи знайдеш ти сили вранці встати раніше 
звичайного, якщо робити це необов’язково?
Чи залишишся ти на місці події, щоб виступити 
свідком?

Чи швидко ти відповідаєш на листи?

Якщо в тебе викликає страх майбутній 
авіарейс або відвідування зубного лікаря, чи 
зумієш ти в останній момент не змінити свого 
наміру?
Чи прийматимеш ти дуже неприємні ліки, які 
тобі наполегливо рекомендує лікар? *

Чи стримаєш ти зопалу дану обіцянку, навіть 
якщо виконання її завдасть тобі чимало 
клопоту?
Чи без коливань ти вирушаєш у відрядження 
(ділову поїздку) у незнайоме місто?

Чи суворо ти дотримуєшся розпорядку дня?

Чи ставишся ти осудливо до бібліотечних 
боржників?
Тебе не змусить навіть найцікавіша 
телепередача відкласти виконання термінової 
важливої роботи?
Чи зможеш ти припинити сварку й замовчати, 
якими б образливими не здавалися звернені 
до тебе слова?
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Суми:
За кожну відповідь ТАК поставте собі 2 бали; ІНОДІ, НЕ 

ЗНАЮ — 1 бал, НІ — 0 балів; підбийте підсумок.
Ключ:
0 -1 2  балів. Низький, слабкий рівень.
Ти робиш те, що легше й цікавіше, а до обов’язків ставиш

ся абияк, і це є причиною різних неприємностей.
13-21 бал. Середній рівень.
Якщо зіштовхуєшся з перешкодами, то починаєш діяти, 

щоб подолати їх, але якщо побачиш обхідний шлях, відразу 
скористаєшся ним; не перестараєшся, але й дане слово стри
маєш; добровільно зайві обов’язки на себе не візьмеш.

2 2 -30  балів. Високий, сильний рівень.
На тебе можна покластися, ти не підведеш, але іноді твоя 

тверда й непримиренна позиція в непринципових питаннях 
досаждає оточуючим.

Ф акти...

♦ Знаменитий артист І. Певцов за допомогою тренувань 
волі й уяви на час роботи позбувався заїкуватості, що не доз
воляло йому відповідати вголос у школі.

♦ Такий собі To-Рама шляхом завзятих тренувань навчив
ся перемагати біль: «Я виробив свою систему перемоги над 
самим собою й узагалі не відчуваю страждань, якщо не хочу їх 
відчувати». Він демонстрував повну владу над болючими 
відчуттями, проколюючи собі плечі, долоні, шию товстою й 
довгою голкою.

♦ Іспит для йогів-початківців: у морозну, вітряну ніч їх ви
водять на берег ріки або озера, розсаджуючи на землі оголе
ними; у пробитій у льоді лунці намочуються спеціальні покри
вала й кожен йог загортається в одне з них; процедура 
повторюється кілька разів, а завдання полягає в тому, щоб до 
світанку встигнути висушити теплом власного тіла не менше 
трьох покривал.
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♦ Якби ми вміли змусити наш мозок працювати хоча б на 
половину його можливостей, то для нас було б елементарним 
вивчити щонайменше 40 іноземних мов і запам’ятати по
вністю... Велику Радянську Енциклопедію. (Тут може бути при
клад прояву твоєї сили волі!)

...і аргументи

Ледарство породжує нудьгу. Відсутність гідних цілей 
сприяє розвитку дріб’язковості. У нудьгуючих і дріб’язкових 
людей воля атрофується, лінь і ледарство розкладають осо
бистість і культивують пороки.

Один раз переступивши міру, зробити це наступного разу 
буде вже простіше й легше...

Прийоми самокерування
за М. Ломоносовим

♦ зосередження на протилежності небажаної пристрасті: 
«противне від противного знищиться»;

♦ логічний аналіз неспроможності пристрасних радостей 
або прикростей;

♦ повторювані дії перетворюються на звичку, яка вже сама 
починає нами керувати. Звички ж можуть бути як поганими, 
такі гарними.

Правила викорінювання непотрібних звичок

♦ сформулювати тверде й безповоротне рішення, форму
ючи в нервовій системі необхідний енергетичний центр;

♦ уникати умов прояву старої звички, спеціально створю
вати сприятливі обставини для нової;

♦ жодного разу не відступити, забезпечуючи безперерв
ний ряд перемог;

♦ використовувати кожну добру нагоду для прояву нової 
звички;
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♦ великі перемоги — результат серії невеликих перемог, 
ряду маленьких зусиль;

♦ повільні, безперервні рухи льодовиків зрушують гори.

Прийоми боротьби з вадами за О. Радіщевим

Вади не слід придушувати, необхідно навчитися керувати 
ними й використовувати в досягненні сприятливих цілей: 
«...хай будуть пристрасті ваші досвідченістю, розумом із сер
цем спрямовані до кінця благого, скинь із них повіддя млосної 
розсудливості, не скорочуй їхнього польоту...»

Для того щоб домагатися помітних успіхів у розвитку своїх 
вольових якостей, необхідно працювати одночасно над удос
коналюванням знань, умінь і навичок у різних видах діяльності.

Важливо виробити в себе звичку до самоконтролю. Без
культур’я, злість, відсутність свідомого самоконтролю сприя
ють виникненню установки на емоційну агресивність. Установ
ка ж на стримане, продумане, гідне поводження допомагає 
володіти своїми емоціями.

При виникненні негативних настроїв необхідно відразу ана
лізувати причину, тестуючи її на незначність.

Дратуючись від недоліків інших, треба:
♦ згадувати про власні недоліки;
♦ сприймати їх як такі ж об’єктивні особливості особис

тості, як розмір, ріст, колір волосся тощо;
♦ корисно помилки інших видавати за свої, утримуючись 

від докорів;
♦ неблагородний гнів потрібно стримувати на самому по

чатку, віддаючи собі самонаказ;
♦ необхідно навчитися розуміти й усувати причини нега

тивних станів.

Три типи саморегуляції

♦ посилення рухової активності;
♦ фізичне навантаження, вплив на органи чуттів, рецеп

тори шкіри (музика, холодний душ, масаж тощо);
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♦ використання умовних (звичних) сигналів, які поєднува
лися раніше з певним рівнем самопочуття, що викликають його 
звичним чином.

Психіка й фізіологія

Центральна нервова система й опорно-руховий апарат 
тісно пов’язані між собою. У кістяковій мускулатурі знаходять
ся специфічні нервові клітини, які при м ’язових скороченнях 
посилають у мозок стимулюючі імпульси, підвищуючи його 
загальний тонус і функціональну спроможність.

Багато функцій центральної нервової системи залежать від 
активності м ’язів. Тому для нормального протікання психічних 
процесів необхідна фізична активність.

Система саморегуляції психічної напруги 
спеціальним режимом дихання 
за Ройтбаком

♦ тонізування нервової системи й підвищення рівня само
почуття досягається певним типом дихання (уповільнений вдих 
і швидкий, енергійний видих);

♦ загальне зниження тонусу центральної нервової систе
ми досягається певним типом дихання (короткий вдих, роз
тягнутий й уповільнений видих, невелика затримка подиху).

Музика й стани (за І. Муравовою)

♦ функціональна музика нейтралізує дискомфорт середо
вища, підвищує працездатність при монотонній роботі.

Світло й стани (за В. Брошловським)

♦ стимулює рівень самопочуття змінне освітлення робо
чого місця.
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Колір і стани (за Ґете)

Кольори Стан

червоний пожвавлення, бадьорість

жовтий, жовтогарячий тепло, збудження

синій, фіолетовий занепокоєння, сум, холод

зелений спокій

Таким чином, меланхолікам «корисний» червоний колір, а 
холерикам — синій.

Найважливіша ж умова духовного благополуччя — радість, 
задоволеність процесами трудової діяльності.

Тест

Мета діагностики: імовірність сильної волі.
Інструкція: познач підходящі варіанти; варіант «В» позна

чається, коли «не ясно», тобто описуваний елемент не можна з 
повною впевненістю віднести ані до варіанта «А», ані до варіан
та «С».

Питання:

№ У мене: А В (не ясно) с

1 брови низькі високі

2 брови прямі дугоподібні

3 брови усередині
очниці зовні

4 міжбрів’я вузьке широке

5 очі темні світлі

6 вії короткі довгі
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№ У мене: А В (не ясно) С

7 підборіддя випукле скошене

8 мочка вуха трикутна двовершинна

9 мочка вуха велика мала

10 мочка вуха приросла відвисла

11 п’ясті широкі ' вузькі

12
поздовжня 
складка згину 
3-го пальця

довга коротка

Суми:
♦ нарахуйте по 1 балу за кожен позначений варіант А (крім 

питань 3 і 4);
♦ нарахуйте по 0,5 бала за кожен позначений варіант В 

(крім питань 3 і 4);
♦ за позначені варіанти С бали не нараховуються;
♦ у питаннях 3 і 4 за позначений варіант А нарахуй 2 бали, 

варіант В — 1 бал;
♦ підсумуйте всі набрані бали.
Ключ:
0 -4  бали. Низька ймовірність.
5 -9  балів. Середня ймовірність.
10 -14  балів. Висока ймовірність.

Перерва

■ Людина сприймає очима 20 % інформації, з них 70 % за 
допомогою читання.

■ До 1980 р. обсяг наукової інформації подвоювався кожні 
5 -7  років, до 1985 р. — кожні 1,8 року, до 1990 р. подвоєння 
відбувалося щорічно.

■ У 1980 р. людина могла осягнути одну тисячну частку 
існуючої інформації, у 1990 р. — одну двохтисячну, у 2000 р. — 
одну чотирьохтисячну.
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■ У 2013 р. обсяг інформації порівнянно з 1990 р. зросте 
в 4 рази, у 2040 р. — у 32 рази.

■ У 1990 р. кожні 40 хвилин надходив такий обсяг нової 
інформації, який міститься в «Британській енциклопедії».

■ Протягом 1975-1990 рр. обсяг наукової інформації й 
відкриттів перевищив усе, що було зроблено наукою за всю 
попередню історію.

■ 3 усієї кількості вчених, які будь-коли працювали або 
працюють на Землі, 90 % — наші сучасники.

■ У 1990 р. у світі щохвилини друкувалося 3 тисячі сторінок 
науково-технічної інформації.

ч*"Г7%
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Знову встають із землі,
Тьмяніючи в імлі, хризантеми, 
Прибиті сильним дощем.

Б асьо

Щ о таке самоорганізація

Самоорганізація — це:
♦ можливість домогтися максимального ефекту при най

менших витратах енергії, часу, матеріалів;
♦ правильне використання часу з найбільшим результатом;
♦ чітке усвідомлення мети, змісту, порядку виконання, 

пріоритетів роботи.

Як визначити рівень своєї самоорганізації

Тест «Самооцінка самоорганізації»

Питання Оцінка
Я відводжу спеціальний час на початку дня для 
планування й підготовки трудового процесу

Я передоручаю все, що можна передоручити

Я письмово встановлюю цілі, завдання й терміни 
реалізації
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Питання Оцінка
Кожне інформаційне джерело (документ, книгу, 
матеріал тощо) я використовую відразу, не 
відкладаючи на потім
Щодня я складаю список справ, класифікую їх за 
ступенем важливості й найважливіші виконую 
насамперед
Свій день я намагаюся звільнити від непотрібних 
розмов і заходів
Своє навантаження протягом дня я намагаюся 
розподілити відповідно до графіка власної 
працездатності
У моєму плані передбачені резервні відрізки часу 
для повсякденних проблем, що виникають 
зненацька
Насамперед я намагаюся зосереджуватися на 
найважливіших проблемах

Я вмію говорити «ні», коли дуже зайнятий

Інструкція. Оцініть кожен пункт за шкалою:
0 — майже ніколи;
1 — іноді;
2 — часто;
3 — майже завжди.
Обробка: підсумуйте всі бали.
Ключ:
0 -1 5 . Погано.
1 6 -2 0 . Посередньо.
2 1 -2 5 . Добре.
2 6 -3 0 . Відмінно.

Як раціонально розподілити сили 
під час занять

Якщо:
♦ зауважуєш, що робота краще дається тільки спочатку;
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♦ відчуваєш, що перший порив полегшує засвоєння й 
сприйняття;

♦ знаєш, що підйом працездатності триває недовго й на
ступає швидка стомлюваність.

То:
♦ найважчу роботу роби спочатку;
♦ не втрачай спочатку ані хвилини на те, що можеш легко 

зробити й потім;
♦ усе необхідне для роботи приготуй заздалегідь;
♦ сторонні, але значимі думки, що приходять у процесі ро

боти, просто фіксуй, повертайся до них потім;
♦ поступово переходь від важкого, незрозумілого, неціка

вого до легкого, зрозумілого, цікавого.

Якщо:
♦ зауважуєш, що на початку робота якось не клеїться;
♦ відчуваєш на початку сонливість, навіть якщо добре ви

спався;
♦ найбільш інтенсивно виконуєш другу половину роботи;
♦ найкраще працюється наприкінці.

То:
♦ спочатку роби легку роботу;
♦ спочатку зроби всю підготовчу роботу;
♦ спочатку роби більш «рухову» роботу (записуй, креоли, 

підраховуй);
♦ поступово переходь від легкого, цікавого до важкого, 

нецікавого.

Як зняти стрес

1. Розслабтеся.
2. Усуньте перешкоди.
3. Закрийте очі.
4. Уявіть себе в спокійному стані.
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5. Дихайте повільно й глибоко.
6. Навчіться сміятися з самого себе.
7. Подивіться на проблему з майбутнього: «слон» більше 

нагадуватиме «моську».
8. Зробіть перерву.
9. Розповідайте друзям про свої проблеми.
10. Більш ефективно плануйте й організовуйте роботу.
11. Подумайте про своє здоров’я.
12. Навчіться говорити «ні» людям, із якими вам важко.
13. Подумайте над тим, чи не роблять ваше життя більш 

різноманітним і насиченим ці проблеми й пошук їх вирішення.
14. Майте інтереси крім основної роботи.
15. Відпочиньте!

Як підвищити 
свою  працездатність

1. Визначте тип свого природного ритму (пік працездат
ності): «жайворонок» (продуктивний ранок, швидка стомлю
ваність у другій половині дня) або «сова» (стабільний полудень, 
продуктивний вечір).

2. Не працюйте всупереч своєму природному денному рит
му, а використовуйте ці закономірності у своєму розпорядку
ДНЯ.

3. Відмовтеся назавжди від уживання чаю, кави, нікотину, 
медикаментів і т. п. як стимуляторів при відхиленнях від інди
відуальної норми графіка працездатності.

4. Визначте свій індивідуальний денний ритм, побудуйте 
свою «криву працездатності» на основі самоспостережень.

5. Відповідно д о  коливань працездатності чергуйте важку 
й легку, важливу й несуттєву роботу.

6. Щодня робіть що-небудь для підтримки працездатності.
7. Пам’ятайте, що якість виконання роботи залежить від 

працездатності.
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Питання для спостереження 
над собою

1. Коли я відчуваю найбільший приплив сил?
2. Коли я думаю найшвидше?
3. Коли особливо важко мені дається робота і я починаю 

втомлюватися?
4. Коли я почуваюся остаточно втомленим і виснаженим?
5. Коли я розслаблююся, займаюся хобі?
6. Коли я лягаю спати, починаю боротися зі сном?
7. На який час доби припадає період моєї активності?
8. Коли я зайнятий найважливішою справою?
9. Коли я виконую менш важливу роботу?

Гігієна розумової праці

1. Оптимально варіюйте працю з відпочинком.
2. Не перевтомлюйтеся.
3. Відпочивайте розумно.
4. Відпочивайте регулярно в спеціально встановлені дні.
5. Робіть перерву — година повного відпочинку.
6. Правильно розподіляйте розумове й фізичне наванта

ження.
7. Не працюйте за одним присідом, працюйте систематич

но, регулярно, періодично.
8. Починайте не поспішаючи.
9. Дотримуйтеся звичного темпу роботи.
10. Перерви не робіть занадто часто.
11. Не піддавайтеся помилковій утомі.
12. Ліквідуйте всі моменти, що відволікають.
13. Пам’ятайте про те, що «ранок від вечора мудріший».
14. Не займайтеся занадто довго однією справою.
15. Установлюйте зв ’язки між різними предметами.
16. Не запам’ятовуйте того, що можна легко знайти в до

віднику.
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17. Починайте роботу тільки після чіткого визначення мети 
й користі.

18. Раціонально й акуратно харчуйтеся.
19. Бережіть зір.
20. Не працюйте, коли занадто спекотно або холодно.
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Як раціонально використовувати час

1. Установлюйте щорічні цілі для особистого й професійно
го розвитку, розподіляйте їх за місяцями, тижнями й днями.

2. На початку кожного тижня й кожного дня в спеціально 
відведений час плануйте необхідну роботу. Заплановане за 
ступенем важливості розподіляйте за трьома категоріями.

3. Заведіть спеціальний календар для планування.
4. Проводьте часовий аналіз свого дня, знаходьте резерви.
5. Намагайтеся займатися тільки однією справою, поки не 

завершите її.
6. Читайте, дивіться, слухайте тільки найнеобхідніше.
7. Працюючи з інформаційним джерелом, не відкладайте 

його, поки не приймете рішення й не зробите що-небудь.
8. Існує правило «80/20»: 80 % результатів виходить за до

помогою 20 % зусиль. Витрачайте більшу частину часу на ці 
20 % зусиль.

9. Записуйте дані обіцянки й події, які треба запам’ятати.
10. Носіть завжди із собою блокнот і ручку.
11. Коли вам потрібна тиша, скажіть про це оточуючим.
12. Освойте методику швидкочитання.
13. Швидко переглядайте заголовки й висновки.
14. Ніколи не втрачайте першу годину свого робочого часу.
15. Визначте пік енергії для свого робочого дня й вирішуй

те найскладніші проблеми саме в цей час.
16. Відчувши втому, зробіть перерву.
17. Відразу викреслюйте зі свого календарного плануван

ня пункти, які виконали.
18. Усі необхідні речі кладіть на те саме місце.
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19. Періодично складайте хронометраж свого дня за фор
мою:

№ Вид
діяльності

Час на 
виконання Примітка

Аналізуйте його: знайдіть відрізки порожньої витрати часу, 
безрезультатну діяльність, резерви часу.

Як позбутися
небажаного співрозмовника

1. Дивіться на годинник, обмежуючи час бесіди.
2. З небажаним співрозмовником спілкуйтеся на ходу.
3. Сідайте спиною до вікна, у яке світить сонце.
4. Розкладіть на стільцях у своїй кімнаті ділові папери, щоб 

той, хто зайшов, не затримався надовго.
5. Заберіть непотрібні стільці.
6. Устаньте й поступово проведіть співрозмовника до дверей.
7. Не сприяйте безглуздій бесіді.
8. Поставте стіл так, щоб природна лінія вашого погляду 

не виходила за межі кімнати.
9. Навчіться говорити «ні», коли немає жодної вільної хви

лини.
10. На початку телефонної розмови повідомте співрозмов

никові про час і переходьте відразу до справи.
11. Устаньте підчас розмови.
12. Не дозволяйте втрачати нитку розмови.
13. Закінчивши розмову, скажіть голосно, жорстко й чем

но: «Спасибі».
14. Заберіть зі стола все, що відволікає увагу.
15. Запрошуйте для бесіди тільки тих, хто дійсно потрібен.
16. У приміщенні для бесід поставте незручні стільці.
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Як поліпшити якість будь-чого

Недбала людина все робить двічі.

О. В. С уворов

1. Конкретизуйте мету.
2. Зосередьтеся на поліпшенні процесів роботи, а не на 

перевірках і контролі.
3. Виконуйте роботу не на 98 %, а на 100 %.
4. Робіть це прямо зараз.
5. Завжди пам’ятайте, що ви не приречені робити помилки.
6. Підрахуйте точно час, зусилля, матеріали, гроші, які по

трібно буде витратити на виправлення помилок.
7. Точно підрахуйте необхідні вкладення для забезпечен

ня виконання роботи з першого разу. Порівняйте це з ціною, 
яку потрібно буде заплатити за виправлення помилок.

8. Роблячи щось, думайте про тих, хто буде цим користу
ватися.

9. Вивчайте думки споживачів результатів вашої роботи.
10. Роблячи що-небудь, пам’ятайте: що нове сьогодні, зав

тра може застаріти. Не зупиняйтеся в удосконалюванні.
11. Доводьте до кінця здорові починання й наміри.
12. Будьте орлом, а не куріпкою.
13. Використовуйте ресурси з максимальною віддачею.
14. Відстороніться від щоденної текучки, розвивайте 

здатність бачити завтра. Відчувайте майбутнє, подумки репе
тируючи успіх.

15. Спочатку думайте про те, чого потрібно досягти, а 
потім — що потрібно робити.

16. Формуйте вимоги зрозуміло, вчасно, ясно, чітко.
17. Наслідуйте позитивні рольові моделі.
18. Роблячи що-небудь, не забувайте про вагомість грошей.
19. Чесно оцінюйте якість виконаної роботи.
20. Пишайтеся добре виконаною роботою.
21. Не буває «чорної» роботи, буває необхідна робота.
22. Прогнозуйте невдоволення споживачів своєю роботою.
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23. Заохочуйте себе за добре виконану роботу.
24. Зробіть роботу радістю.

Як вирішити ту чи іншу проблему

1. Точно й конкретно сформулюйте проблему, давши 
відповідь на запитання: що не так і як має бути? Проконтро
люйте повноту визначення проблеми.

2. Визначте ступінь відхилення від норми, порівнявши 
дійсне й бажане. Визначте місце й час, коли відбулося відхи
лення.

3. Проаналізуйте проблему.
4. Визначте й перелічіть усі можливі причини, не відкида- 

ючи жодної з них.
5. Зберіть дані з кожної причини окремо й за поєднанням 

проблем. Виберіть найрозумнішу причину.
6. Змінюючи ситуацію, визначте випадки появи й зникнен

ня відхилень.
7. Урізноманітніть і зафіксуйте перелік усіляких рішень.
8. Установіть найбільш прийнятний критерій для вибору 

рішення.
9. Протестуйте кожен варіант рішення (виявіть можливі 

позитивні й негативні наслідки) і визначте найбільш прийнят
ний варіант.

10. Сплануйте рішення (визначте необхідні ресурси), пе
редбачте можливі перешкоди й ускладнення тощо.

11. Реалізуючи рішення, аналізуйте його на успішність, 
робіть висновки, за необхідності — вносьте корективи.

Як прийняти рішення

1. Проаналізуйте ситуацію.
2. Визначте шляхи розв’язання проблеми.
3. Підрахуйте очікувані результати.
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4. Визначте обсяг і перелік необхідної інформації.
5. Визначте обсяг, перелік і джерела необхідних ресурсів.
6. Визначте необхідні оптимальні умови.
7. Не забудьте про індивідуальні, специфічні потреби.
8. Оцініть бажання, проаналізуйте їх із погляду доцільності 

й вигоди.
9. Завжди майте кілька варіантів для вибору. При виборі 

оцініть кожен варіант, з огляду на умови. Не вибирайте варі
ант, який не задовольняє хоча б одній умові.

10. Протестуйте вибір із погляду можливих наслідків.

Як скласти ефективний план

1. Формулюйте чітко та ясно.
2. План має бути написаний.
3. До написання плану повинні бути підключені всі, хто бра

тиме участь у його реалізації.
4. Знайдіть людей, які зможуть робити відповідальні за

уваження за планом.
5. Кожен пункт плану повинен передбачати персональну 

відповідальність конкретної особи.
6. План повинен включати конкретні дати реалізації.
7. Повинні бути передбачені проміжні результати й варіан

ти можливої корекції.
8. Визначте потенційні проблеми, які можуть виникнути, і 

заплануйте попереджувальні дії.
9. Визначте потенційні можливості й заплануйте дії, які 

допоможуть отримати максимальну вигоду.
10. Визначте провідні мотиви, давши відповідь на запитан

ня: навіщо й чому це має бути?
11. Проведіть аналіз умов, факторів впливу, можливостей 

(внутрішніх і зовнішніх).
12. Установіть довгострокові й короткострокові цілі.
13. Визначте пріоритети цілей (термінові й перспективні, 

важливі й додаткові).
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14. Зробіть аналіз кожного пункту.
15. За кожним пунктом уточніть негативний і позитивний 

потенціал, час і місце реалізації, необхідні ресурси.
16. План повинен бути конкретним.
17. План повинен бути виражений у цифрах.
18. План повинен бути досяжним.
19. Індивідуальний план повинен узгоджуватися з наміра

ми й очікуваннями інших.
20. Кілька планів повинні узгоджуватися між собою.

Як виконати доручення

1. Усвідомте зміст, значення, необхідність, свою особисту 
роль.

2. Поставте питання щодо всіх незрозумілих місць.
3. Уточніть строки й форму результату.
4. Не обіцяйте за власною ініціативою виконати завдання 

достроково.
5. Знайдіть у цій справі свій власний інтерес.
6. Уявіть спочатку проблему загалом, письмово сформу

люйте мету й завдання.
7. Розділіть усю роботу на частини, намітьте план і графік, 

способи самозаохочення в разі успіху.
8. Знайдіть резерви більш якісного й швидкого виконання.
9. Беріться до роботи відразу, дотримуйтеся намічених 

строків, незважаючи на обставини.
10. Психологічно покладіть на себе всю відповідальність. 

Не перекладайте свою роботу на інших.
11. Звертайтеся за порадами в крайніх випадках. Не на

бридайте керівникові.
12. Не поспішайте з остаточними висновками, вивчіть усі 

можливі варіанти.
13. На заключному етапі порадьтеся з колегами.
14. Звітуючи про результати, об’єктивно покажіть свої до

стоїнства.
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Як скласти конспект усного повідомлення

Немає такої книги, зміст якої не 
можна було б викласти на одній 
сторінці, і немає такої сторінки, 
змісту якої не можна було б 
передати в одній фразі.

А. Тен

1. Напередодні перегляньте попередні конспекти й уточніть 
за програмою майбутні теми.

2. Стежте за думкою лектора, думайте разом із ним.
3. Контролюйте тон й інтонацію.
4. Ведіть конспекти в окремих зошитах, залишайте поля 

для подальших заміток.
5. Раз і назавжди відмовтеся від дослівного запису.
6. Швидко, чітко, коротко записуйте тільки основний зміст.
7. Акуратно й чітко розподіляйте записи на сторінці, до

тримуйтеся абзаців і полів.
8. Підкреслюйте основні думки.
9. Виділяйте пункти й підпункти.
10. Зрозуміло скорочуйте слова.
11. Близько до тексту записуйте основні, головні положен

ня, формули, визначення, схеми, таблиці, діаграми, важкі й 
складні місця, свіжу й актуальну інформацію.

12. Приклади позначайте тільки коротко.
13. Через деякий час перечитайте конспект, внесіть ви

правлення, відновіть пропущене, виділіть і підкресліть голов
не, доповніть конспект за допомогою списків джерел літера
тури.

14. Ще раз уточніть значимість, місце, зв ’язки теми, 
виділіть основне, засвойте аргументацію, усвідомте суть при
кладів і доказів.

15. Швидко й одночасно: розумійте, запам’ятовуйте, ви
діляйте головне, відкидайте другорядне, відтворюйте почуте 
в уяві.

* < 7 '%
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16. Не просіть повторити, не переривайте лектора.
17. За допомогою сили волі й уміння стежити за мовлен

ням лектора постійно підтримуйте увагу.
18. Не дивіться по сторонах, не розмовляйте із сусідами, 

не віддавайтеся спогадам.
19. При записі назви теми сконцентруйтеся.
20. Скорочуйте матеріал, відкидайте другорядні слова, 

схематизуйте конспект.
21. Не записуйте думку, не вловивши змісту. Дочекайтеся 

коментарю, переходу від однієї думки до іншої.

Як брати участь у зборах

1. Приходьте вчасно.
2. Сядьте напроти голови.
3. Підготуйтеся.
4. Зробіть хоча б одне важливе повідомлення.
5. Не говоріть занадто багато.
6. Слухайте, щоб зрозуміти.
7. Говоріть зрозуміло.
8. Дотримуйтеся порядку денного.
9. Посилайтеся на ідеї інших.
10. Позитивно ставтеся до інших.
11. Продемонструйте свій потенціал.
12. Критикуйте ідеї, а не людей.
13. У критичні моменти — відстороняйтеся й будьте м ’я

кими, дайте можливість виявити себе іншим.
14. Доводьте до кінця виконання зобов’язань.

Як змусити себе робити те, 
чого не хочеться, але необхідно

1. Чергуйте неприємне з приємним.
2. Похваліть себе наприкінці.



Факультатив «Самоорганізація .(

3. Сконцентруйтеся на корисності, вигідності результату.
4. Не переживайте про те, як завершити справу, просто 

почніть її робити.
5. Відведіть спеціальний час для цієї справи.
6. Не терзайте себе за те, чого не зробили. Просто зробіть 

це зараз.

Як виконувати домашнє завдання

1. Твердо усвідомте, що та як треба зробити.
2. Розумно організуйте робоче місце (усуньте відволікаючі 

моменти, забезпечте комфорт, оптимальне освітлення, тишу).
3. Заберіть зайве зі стола.
4. Зручно розташуйте посібники й матеріали.
5. Чергуйте важкий і легкий, усний і письмовий матеріал.
6. Спочатку ретельно простудіюйте теорію.
7. Великий за обсягом матеріал розділіть на частини.
8. Уникайте механічного завчання.
9. Працюйте самостійно, проявляючи волю й наполег

ливість, не кваптеся звертатися по допомогу.
10. Помилки виправляйте вчасно.
11. Перевіряйте себе не тільки наприкінці, але й у процесі 

роботи.
12. Усувайте причини, що породжують помилки.
13. Уміло використовуйте довідники, архів.

Як скласти текст

1. Завжди записуйте всі вдалі ідеї, що спадають на думку 
(де завгодно, коли завгодно, на чому завгодно), — не споді
вайтеся, що пригадаєте пізніше.

2. Міркуйте вголос над текстом, говоріть про це з іншими, 
робіть записи.

3. Зробіть «кістяк» теми, відповівши одним реченням на 
питання (це буде суть тексту):
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• про що я пишу?
• як читач буде (може) це використовувати?
• що необхідно читачеві знати?
• як я можу переконати читача?
4. Сформулюйте всі теми одним-трьома реченнями, ви

значивши ключові моменти.
5. Викладіть теми вголос, витративши на це не більше 

З хвилин.
6. Дайте відповіді на питання: хто? що? де? коли? як? чому? 

Потім розширте відповіді.
7. Складіть «карту» тексту. У центрі помістіть мету. Далі за

пишіть центральні ідеї. Намалюйте «маршрут» руху, з ’єднав
ши все це лініями. Не намагайтеся все відразу остаточно згру
пувати.

8. Пишіть! Поліпшення, зміна, виправлення відбувається 
під час письма. На самому початку напишіть вступ — корот
кий виклад усього наступного.

9. У самому кінці напишіть висновок.
10. Прочитуйте написане вголос. Тестуйте текст на якість.
11. Не пишіть довгих, складних, багатослівних фраз. Будь

те лаконічними.
12. Не зловживайте сполучниками, не робітьдовгих, склад

них речень.
13. Викладайте думки по суті.
14. Використовуйте сильні, яскраві, образні слова.
15. Поставте себе на місце того, хто це читатиме, і скон

центруйтеся насамперед на цілях і завданнях читача.
16. Якщо текст звернений до конкретної особи, зіграйте 

на її самолюбстві, використовуючи її звання й ранги.
17. Використовуйте дружній тон.
18. Не використовуйте банальних виразів і кліше.
19. Незнайоме пояснюйте, порівнюючи з чимось добре 

знайомим.
20. Повідомляйте докладно про факти, на яких базуються 

ваші умовиводи.
21. Твердження робіть точно й конкретно, не використо

вуйте невизначених зворотів, використовуйте точні цифри й 
інші показники.
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22. Забезпечте текст заголовками, ілюстраціями, чіткими 
переходами, виносками, примітками, прикладами, цифрами.

23. Робіть короткі абзаци, виділяйте фрази й фрагменти, 
залишайте широкі поля.

24. Якщо текст більше однієї сторінки — на закінчення 
зробіть висновок, що ґрунтується на виконанні поставленої на 
початку мети.

25. Частіше використовуйте звертання до читача, розкри
вайте тему з його погляду, нехай він читає головно про себе.

26. Не використовуйте негативні слова, твердження — ви
користовуйте позитивні.

27. Переглядаючи чернетку, викреслітьусі слова, без яких 
текст не погіршиться.

28. Привертайте увагу в першому абзаці.
29. Поділіться позитивним на самому початку.
30. Повідомте погані новини в самому кінці.
31. Переконуйте фактами.
32. Завершіть чітким викладом пропонованих дій.
33. Підпишіться іншим чорнилом.

Як писати твори

1. Спочатку підготуйтеся, потім напишіть.
2. Не просто висловлюйте ті або інші тези, але обґрунто

вуйте їх.
3. До кожної тези підберіть найбільш переконливі та яск

раві докази.
4. Пишіть, використовуючи стиль і настрій теми (книги, 

образу).
5. Пункти плану ретельно зв ’яжіть один з одним.
6. Підберіть відповідний епіграф, що відповідає основній 

думці твору.
7. Уникайте банальностей і загальних фраз.
8. Дійте за планом:
♦ обмірковування теми;
♦ начерки плану;
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♦ відбір матеріалу;
♦ читання, обробка тексту, підбір цитат;
♦ уточнення плану;
♦ підбір епіграфа;
♦ написання чернетки;
♦ перерва;
♦ доопрацювання;
♦ написання остаточного варіанта набіло;
♦ перевірка;
♦ здача;
♦ робота над помилками.

Як розв'язувати задачі

Щаблі процесу 
розв’язання задачі Поради й питання

1 щабель.
Формулювання
завдання

1. Що дано?
2. Що невідомо?
3. У чому полягає умова?
4. Накресліть схему рішення

II щабель. 
Складання плану

1. До якого розділу досліджуваного предмета 
належить завдання?
2. Чи зустрічалося раніше схоже завдання?
3. Чи є можливим інакше формулювання 
завдання?
4. Чи використані всі дані, умови?
5. Пригадайте формули й теореми, що 
пов’язують невідоме з відомими величинами 
в завданні.
6. Розбийте рішення на три послідовні етапи

III щабель. 
Здійснення плану

1. Контролюйте кожен свій крок.
2. Переконайтеся, що зроблений крок 
правильний.
3. Доведіть правильність кроку
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Щаблі процесу 
розв’язання задачі Поради й питання

IV щабель. 
Аналіз рішення

1. Перевірте хід рішення.
2. Одержіть той самий результат.
3. Окиньте своє рішення одним поглядом, 
спростіть його (якщо можна).
4. Використайте отриманий результат або 
метод рішення в якому-небудь іншому 
завданні

Як підготуватися 
до семінарського заняття

1. Звертайтеся до декількох джерел.
2. За кожним питанням запишіть основні положення з ука

зівкою джерела.
3. Робіть виписки на окремих аркушах або картках, групуй

те матеріал із питань.
4. Керуйтеся змістом попередньої лекції.
5. Не повторюйте те саме, а поглиблюйте й розширюйте 

наявні знання.
6. Доповнюйте й виправляйте наявні записи, фіксуйте пи

тання, що виникають.
7. Продумайте план відповіді на питання, підберіть обґрун

тування фактами, цитатами й аргументами.
8. Вивчайте не тільки літературу, але й, по можливості, ре

цензії на неї.
9. Консультуйтеся у викладача.
10. Сконцентруйте увагу на головному.

Як підготуватися до заліків й іспитів

1. Систематично працюйте протягом навчального року.
2. Спеціальну підготовку почніть за місяць-півтора.
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3. Пам’ятайте про те, що суть спеціальної підготовки — у 

повторенні, узагальненні, систематизації вивченого.
4. Керуйтеся не білетами або контрольними питаннями, а 

програмою курсу.
5. Повторюйте не все підряд, а насамперед те, що є особ

ливо складним або забулося й вимагає додаткового обмірко
вування.

6. Вивчаючи програму курсу, визначте для себе слабко 
засвоєні розділи, теми, питання, випишіть їх і попрацюйте на
самперед над ними.

7. Повторення здійснюйте паралельно за конспектами й 
підручниками.

8. Закінчіть тему, відтворіть її самому собі, дайте відповіді 
на питання, виконайте завдання.

9. На консультаціях сконцентруйтеся на найважчих роз
ділах.

10. Відвідуйте консультації підготовленими.
11. Достатньо спіть, регулярно харчуйтеся, робіть перерви, 

не забувайте про прогулянки, спорт, читання.
12. Спробуйте скласти портативний варіант предмета (на 

картках):
• окремій темі відведіть окрему картку;
• на картці позначте номер і назву теми, а потім просто 

розташуйте в певній послідовності всі основні ключові слова 
(слова-кпючі, якими можна «відкрити» визначення, тези, до
кази й ін.).

13. Складіть план підготовки на кожен день і пограйте, 
позмагайтеся із самим собою.

14. При підготовці тримайте під рукою енциклопедичний 
словник, довідник.

15. Знаходьте додаткові рідкісні факти, не занадто відомі, 
малопомітні деталі й на іспиті, ніби мимоволі, поділіться ними 
з екзаменатором — можливо, нудне здавання переросте в 
цікаву бесіду.

16. При відповіді посилайтеся на лекції екзаменатора.
17. Повірте в себе. Цілком імовірно, що екзаменаційний стрес 

зробить вас розумнішим і сильнішим, ніж ви очікували.
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18. Логічно правильно будуйте відповідь.
19. Відповідайте чітко, спокійно, без квапливості, вдумли

во, точно.

Як організувати самоосвіту

Якщо людині подарувати одну рибу, 
то вона буде ситою один день. 
Якщо подарувати дві риби, то вона 
буде ситою два дні. А якщо навчити 
ловити рибу, то вона буде ситою все 
життя.

Н а р о д н а  мудрість

1. Зв’яжіть освіту з власними цілями.
2. Не йдіть за модою або іншими реаліями, не пов’язани

ми з вашою власною метою.
3. Проаналізуйте найбільш серйозні недоліки у своїй ро

боті, скарги споживачів результатів вашої праці.
4. Розробіть навчальну програму.
5. Вислухайте думки й оцінки інших.
6. Проаналізуйте факти вашого невдалого співробітницт

ва з ким-небудь, визначте причини фіаско.
7. Уключіть до програми самоосвіти пункти, покликані зро

бити ваше життя спокійнішим і щасливішим.
8. Проведіть за темою своєї самоосвіти опитування людей, 

думка яких для вас важлива. І якщо визнаєте за потрібне, 
включіть їхні побажання, очікування, рекомендації у свою про
граму.

9. Подумайте, які досвід і навички будуть необхідні вам для 
кар’єри.

10. Протестуйте свої особисті потреби.
11. Урахуйте конкретні питання, теми, приватні проблеми.
12. Знаходьте можливості негайного застосування отри

маних знань й ідей на практиці.
8 *
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13. Подбайте про забезпечення матеріалами, що допома
гають у навчанні: відео, аудіо, книги тощо.

14. При однаковій результативності віддавайте перевагу 
менш тривалим курсам, програмам.

15. Визначте коло людей, досвід і кваліфікація яких можуть 
допомогти у вашій самоосвіті.

16. Стежте за практичними результатами навчання після 
його завершення.

17. Наприкінці кожного етапу підбивайте підсумки, скла
дайте звіт для себе.

Як стати більш уважним

1. Ясно уявляйте мету, шляхи й засоби її досягнення.
2. Ведіть записи — це допомагає втримувати увагу.
3. Намагайтеся не звертати уваги нате, що вас відволікає.
4. Вольовим зусиллям відстороняйтеся від перешкод, зо

середьте думку в потрібному вам напрямку.
5. Контролюйте внутрішній стан, настрій, інтерес.
6. Переключайтеся з одного виду діяльності на іншій.
7. Робіть паузи.
8. Навіюйте собі думку про значимість як роботи, так і вашої 

зацікавленості в ній.
9. Навчіться переключати увагу з одного об’єкта на іншій, 

розподіляти її одночасно між декількома об’єктами.
10. Робіть вправу: пишіть числа від 1 до 25 й одночасно 

називайте їх у зворотному порядку.

Як правильно 
користуватися пам’яттю

1. Повільно та вдумливо встановлюйте логічні зв’язки між 
фактами.

2. Робіть перерву між роботою над різними предметами.
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3. Не запам’ятовуйте нічого без ясного розуміння.
4. Не опрацювавши одного, не переключайтеся на інше.
5. Не працюйте, якщо втомилися.
6. Щось призабувши, не поспішайте знаходити шпаргал

ку, постарайтеся пригадати.
7. Спочатку чітко визначте, що вам уже відоме з цього пи

тання.
8. Коли беретеся до вивчення нового матеріалу, не квап

теся.
9. Переказуйте тексти через 15-20 хвилин, 8 -9  і 20 годин 

після запам’ятовування.
10. «Перекладайте» чужі думки своєю власною мовою.

Як читати

1. Зв’язуйте те, що ви читаєте зараз, з тим, що ви вже чи
тали з цієї теми раніше.

2. Читайте систематично й системно підходьте до підбору 
книг. Не читайте книг навмання.

3 .Читайте вдумливо.
4. Розділяйте прочитаний матеріал на важливий і несуттє

вий; засвоюйте тільки важливе.
5. Перечитуючи, повторюючи, шукаючи конкретні прикла

ди, тренуйте довільну й мимовільну увагу.
6. Співпереживайте. Читайте співпереживаючи.
7. Читайте з олівцем у руках. Розробіть власну «абетку 

підкреслення».
8. Перевіряйте прочитане на практиці.
9. Розповідайте про прочитане іншим.
10. Робіть виписки тільки при вторинному читанні (пере

читуванні позначених місць). Обмежуйте кількість й обсяг ви
писок. Робіть значимі виписки на окремих картках; зберігайте 
їх за темами; на картках точно вказуйте джерело й тему.

11. Якщо необхідно — складайте план, тези, конспект про
читаного.

//|
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12. Види конспекту:
♦ план;
♦ тези;
♦ доповнення;
♦ факти.
13. Знайомство з книгою починайте з вивчення змісту.
14. Виробіть звичку уточнювати при читанні значення слів і 

понять за допомогою словника, енциклопедії, довідників.
15. Спеціально відвідайте бібліотеку: проконсультувавшись 

із бібліографом, навчіться швидко й правильно працювати з 
каталогами, картками, анотаціями.

16. Користуючись порадами авторитетних людей, складіть 
свій власний «золотий» список книг.

17. Звертайте увагу на виноски, примітки, додатки.

Як читати
кілька книг одночасно

1. Перегляньте всі підібрані книги й, використовуючи зміст, 
позначки, заголовки, визначте перелік необхідних розділів, 
пунктів, сторінок.

2. Складіть карту-путівникза цією серією книг.
3. Визначте основну й допоміжну книги.
4. Порівнюйте, зіставляйте, перевіряйте ще раз, відсівай

те повтори, непотрібні доповнення, варіації, протиріччя.
5. Складіть конспект перевіреного матеріалу, зробіть ви

писки.

Як опанувати 
метод швидкочитання

1. Швидкочитання рідко можна використати при читанні 
підручників і художньої літератури.

2. Чітко визначте мету читання, не забувайте про неї.
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3. При швидкочитанні необхідно відмовлятися від прока
зування (озвучування) слів і перейти тільки на чисте зорове 
сприйняття. Позбутися вокалізації (внутрішнього проказуван
ня) допоможуть прикладання при читанні пальця до губ, при
тиснення язика зубами, вистукування олівцем якого-небудь 
ритму.

4. Не прочитуйте кожне слово, візуально схоплюйте опорні 
слова, що відбивають зміст фрази.

5. Сприймайте слова як графічні знаки, перетворюйте їх 
на образи, шукайте зв’язки в групах слів, уловлюйте зміст цілої 
фрази, абзацу. Читайте синтагмами (групи слів, пов’язані за 
змістом), абзацами.

6. Безупинно розширюйте «екран читання» (одночасне 
охоплення поглядом частини тексту), скорочуйте кількість зу
пинок при читанні.

7. Схоплюйте великі фрагменти тексту„зменшуючи кількість 
«стрибків».

8. Прагніть домогтися руху зіниць по сторінці не горизон
тального, а зиґзаґоподібного й вертикального напрямків. 
Водіть пальцем (або маленькою вказівкою) не по рядках, а 
зверху вниз.

9. Не читайте всі слова підряд. Тренуйте бічний зір, 
збільшуючи свій кут зору. Читайте, не відриваючи погляд від 
указівки, що повинна рухатися швидко вертикально по сере
дині тексту. Текст по сторонах намагайтеся вгадувати, викли
каючи яскраві зорові образи.

10. Зустрівши щось важливе, зупиніться, зробіть позначку.
11. Категорично забороняється повертатися до прочита

ного. Застосовуйте пейсинг— примусове читання зі швид
кістю вищою, ніж звична. Частина тексту може залишитися 
незрозумілою. Не бентежтеся. Пейсинг поступово відучить 
вас від недбалого ставлення до тексту, розів’є чіпкість вашої 
пам’яті.

12. Тренуйтеся спочатку на неважких, цікавих текстах, на
друкованих вузьким стовпчиком. Поступово переходьте до 
більш складних і широких текстів.
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13. Контролюйте швидкість читання за таблицею:

Оцінка Кількість прочитаних слів 
за хвилину

погано 150-200

добре 200-250

відмінно 300-350

14. Не напружуйтеся. Вправляйтеся регулярно. Не напру
жуйте зір, тримайтеся вільно, спокійно, упевнено. Не розра
ховуйте на дуже швидкий успіх.

Перерва

♦ У 1990 р. у світі друкувалося сто тисяч наукових журналів, 
у 2000 р. — один мільйон.

♦ Щороку полиці Державної бібліотеки Росії збільшують
ся на 20 кілометрів.

♦ Стверджують, що наш сучасник, для того щоб бути в 
курсі наукових новин, щороку повинен прочитувати стільки, 
скільки раніше він прочитував за все життя.

♦ 95 % людей читають дуже повільно — 180-220 слів за 
хвилину (1 сторінку за 1,5-2 хвилини).

♦ Середньостатистична швидкість читання: старшоклас
ники — 90-100 слів на хвилину; студенти — 120-180; фахівці 
з вищою освітою — 200-250 (ступінь засвоєння при цьому ко
ливається в межах 20-60 %).

♦ Рівень розуміння при традиційному читанні становить 
60 %, при швидкому — 80 %.

♦ Протягом години очі читачів 57 хвилин зафіксовані на 
тексті, тобто перебувають у відносному спокої.

♦ Очі людини із середніми навичками читання роблять на 
одному книжковому рядку 12-16 зупинок, того, хто читає 
швидко — 4 -2  зупинки.
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Хмари набрякли дощем 
Тільки над гребенем передгір’я. 
Фудзі — біліє в снігу.

Б асьо

Чому вміння ставити цілі особливо важливе

Обставини можуть сприяти в основному тоді, коли діяльність 
цілеспрямована (усвідомлення мети має передувати будь-якій 
діяльності).

«Щасливі» прямо називають мету діяльності, а «нещасливі» 
замість цього намагаються що-небудь зробити, свідомо готу
ючись до невдачі.

«Намагатися», «старатися» — це означає готуватися до не
успіху й заздалегідь виправдати його, знайти для себе лазів
ку, звільнитися від відповідальності за результат, насамперед 
перед самим собою.

Саме поняття людського щастя, нормального стану зале
жить від наявності й досягнення мети.

Рівні або типи цілей

Розрізняють три рівні або типи цілей:
♦ вузькі, локальні, нереволюційні, неглобальні;
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♦ широкі, загальні, нереволюційні, неглобапьні;
♦ широкі, загальні, революційні, глобальні.

Характерні показники 
ефективного плану

1. Конкретність.
2. Вираженість у цифрах.
3. Реальна досяжність.
4. Поєднання, погодженість групових й особистих планів.
5. Участь у розробці планів усіх, хто буде їх реалізовувати.
6. Чіткі критерії, стандарти, інструкції, алгоритми успіш

ності виконання.
7. Погодженість з іншими прийнятими планами.
8. Чітке позначення кінцевих результатів і шляхів їх досяг

нення.
9. Урахування особистісного й професійного росту реапі- 

заторів росту.
10. Письмовий виклад.

Характерні властивості 
ефективного плану

1. Чітко та ясно сформульований.
2. Письмово оформлений.
3. Написаний за участю всіх, хто його здійснюватиме.
4. Проаналізований усіма, хто здатен висловити розумні й 

конструктивні зауваження.
5. Стратегічна відповідальність на реалізацію покладена не 

на декількох, а на одну конкретну людину.
6. Установлено чіткий, конкретний термін завершення ре

алізації.
7. Визначено критерії успішного виконання й способи їх за

стосування.



факультатив «Цілеспрямування» с 2 3 5 > ^ |

8. Заплановано схему аналізу проміжних результатів.
9. Спрогнозовані всі можливі проблеми й перешкоди та по

передньо розроблені всі необхідні заходи щодо вирішення 
цих проблем і подолання цих перешкод.

10. Спрогнозовані всі можливі додаткові ресурси й «плю
си», які можуть виникнути, і сплановані максимально ефективні 
заходи щодо їх використання.

Мета й мотивація

Привабливість мети часто зіштовхується з непривабливі
стю засобів для її досягнення:

• якщо боротьба мотивів закінчується на користь мети — 
необхідно за допомогою вольового зусилля продовжити ро
боту щодо досягнення;

• якщо непривабливість переважує — необхідно шукати 
іншу мету.

Принципи, ЯКИХ СЛІД 
дотримуватися при цілеспрямуванні

Коли не відають далеких дум,
То не уникнуть близьких розчарувань.

Конф уцій

1. Короткострокові цілі — найважливіші, при їх постановці 
потрібно бути більш ніж реалістичним.

2. Цілі встановлюються для самого себе, а не для інших 
(цілі, які можна реалізувати самостійно, а не за допомогою або 
за участю будь-кого).

3. Слід чітко розмежовувати свої цілі й цілі інших людей.
4. Прислухайтеся до почуттів, що виникають у момент 

визначення мети — будь-які сумніви або відчуття диском-
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форту свідчать про неправильно обрану або сформульова
ну мету.

5. Періодична корекція або кардинальна зміна цілей при
родна: світ змінюється, і ми змінюємося разом із ним.

Рекомендації для ефективного планування 
й постановки цілей

1. Аналізуйте причини відомих невдач, просіть порад у тих, 
хто зазнав невдачі.

2. Плануйте можливі альтернативи.
3. Ураховуйте можливі зміни й розвиток цілей.
4. Розраховуйте міру ризику.
5. Визначте пріоритети цілей.
6. Визначте часові етапи досягнення цілей.

Кілька порад 
щодо цілеспрямування

1. Прямо називайте свою мету й дійте.
2. Розрізняйте бажання й цілі. Мета — щось зовнішнє щодо 

людини, це стан, якого вона свідомо прагне домогтися. Мета 
підкоряє й формує бажання.

3. Ставте велику мету, не розпорошуйтеся на маленькі. 
В ідеалі в кожен період життя в людини повинна бути одна 
мета.

4. Обов’язково перейдіть від мети «для себе» до цілей «для 
інших». Великі справи робляться для інших людей.

5. Уявіть, які плюси принесе досягнення мети. Якщо ви ви
рішите, що плюсів більше, ніж мінусів, то перестаньте зверта
ти увагу на негатив. Це необхідна плата за успіх.

6. Час, витрачений на цілеспрямування, із лишком оку
пається завдяки мінімальним втратам від безглуздих метань.
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Правила планування цілей

1. Пишіть про те, чого хочете, а не про те, чого не хочете 
досягти, — формулюйте позитив.

2. Будьте гранично конкретними, складіть максимально 
ясне уявлення про кінцевий результат.

3. Плануйте ті цілі, яких ви можете досягти самостійно, а не 
за чиєюсь допомогою або за якихось інших зовнішніх умов.

4. Подумайте про наслідки своїх цілей — вони повинні при
носити користь не тільки вам, але й іншим.

Алгоритмізований питальник 
для складання стратегічного плану

Той, хто шукає мільйони, досить 
рідко їх знаходить, але зате той, 
хто їх не шукає, — не знаходить 
ніколи!

О. Б ал ь зак

Для того щоб оформити стратегічний план, потрібно до
кладно й послідовно відповісти на ряд питань:

1. Навіщо й чому я (ми) це роблю?
2. Чого я (ми) хочу домогтися в кінцевому результаті? Чиї 

інтереси я (ми) при цьому зачіпаю? На кого (що) вплине кінце
вий результат?

3. Які умови (що? хто? як?), що впливають на процес реалі
зації мети? Які перешкоди? Які можливості?

4. Що я (ми) роблю добре (які здібності) і що я (ми) роблю 
погано (які слабкості)?

5. Що я (ми) повинен зробити негайно, насамперед?
6. Що я (ми) повинен робити в перспективі?
7. Які компоненти мети найбільш термінові, важливі, пер

спективні, вигідні?



Факультатив «Цілеспрямування»

л\\'Ч»///,

С с Ш ) .

8. Які пункти плану прямо допоможуть досягти мети, а 
які мають другорядний характер із погляду кінцевого резуль
тату?

9. Які конкретні дії можуть звести до мінімуму негативні 
впливи й наслідки, а які підсилюють позитив? Хто конкретно 
відповідає за кожну дію? Коли, де і як ці дії повинні бути вико
нані? Що (які ресурси) для цього необхідне?

10. Чи є компоненти мети, які свідомо нездійсненні? Чи 
потрібно ставити нові цілі? Чи не буде новий план дій більш 
реальним і цілеспрямованим?

Кілька необхідних кроків  
для ухвалення рішення

1. Визначте необхідний кінцевий результат і способи його 
досягнення.

2. Складіть прогноз можливих наслідків, змін.
3. Визначте обсяг, якість і джерела необхідної інформації.
4. Визначте всі необхідні ресурси, джерела й терміни їх 

формування.
5. Протестуйте на вагомість свої бажання й визначте пріо

ритетний список.
6. Сплануйте кілька варіантів, альтернатив у розв’язанні 

тих або інших проблем, протестуйте їх на відповідність умо
вам.

Метод двох питань Рейнуотер

1. Приготуйте олівець, блокнот або диктофон.
2. Почніть із короткої релаксації.
3. Задайте собі питання: «Що відбувається зі мною в цей 

момент (про що я думаю, чим займаюся, що відчуваю, як ди
хаю)?»
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4. Не примушуйте себе, не будьте наполегливими.
5. Фіксуйте мимовільні думки, якщо це не заважає.
6. Поставте собі таке питання: «Чого я хочу в цей момент?»

Метод вільних асоціацій Харні

1. Задайте собі питання «Чого я хочу?» і зафіксуйте всі 
відповіді, які спадають на думку.

2. Обробіть накопичений матеріал.
3. Стежте за тим, щоб фіксація думок не заважала їхньому 

вільному плину.

Метод «Відвідування китайського храму»

Досягніть стану глибокого розслаблення.
Уявіть, що піднімаєтеся на вершину гори, долаючи пере

шкоди у вигляді великих валунів. На вершині стоїть китайський 
храм — пагода, у якій з кожної з чотирьох сторін є двері. На 
кожних дверях — золоте зображення дракона. Штовхніть будь- 
які двері, щоб вони відчинилися, і ввійдіть усередину... Там ви 
бачите полиці, на яких лежать купи сувоїв. Виберітьодинізних. 
Пройдіть у центр храму, куди з отвору в стелі ллється яскраве 
світло. Розгорніть сувій. Читайте — там відповідь на ваше пи
тання...

Метод «Санкальпа»

Санкальпа— техніка йоги, що практикується в стані релак
сації або безпосередньо перед сном.

1. Чітко, коротко й, головне, позитивно сформулюйте пи
тання, на яке хотіли б одержати відповідь.

2. Повторіть цю фразу-формулювання багаторазово й по
вертайтеся до неї при кожній можливості під час релаксації.
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3. Не закладайте у формулювання питання конкретних 
термінів.

4. Не слід робити жорсткого інтелектуального аналізу рішень, 
що відкрилися, прийшли.

Метод Шакті Гавайи

1. Позначте на папері розділи «Робота/кар’єра», «Побут/ 
майно», «Взаєморозуміння», «Творчість», «Вільний час», «Са- 
мовиховання/освіта». Напишіть у них плани на найближче май
бутнє. Не міркуйте занадто напружено, відзначайте всі реаль
но здійсненні ідеї.

2. На іншому аркуші опишіть свої уявлення про ідеальну 
життєву ситуацію, не стримуючи уяву.

3. Там само напишіть, як потрібно змінити світ, щоб його 
умови сприяли побудові тієї ситуації, яку ви щойно описали.

4. На наступному аркуші, вибравши зі своїх ідеальних уяв
лень найбільш значимі, складіть список з 10-20 найважливі
ших життєвих цілей, які ви хотіли б утілити негайно (список 
може змінюватися).

5. Напишіть список найважливіших цілей на найближчі 
5 років, яких би ви хотіли досягти саме в цей період і які не 
викликають сумнівів у тому, що це саме ваші цілі, а не батьків, 
друзів, загальновизнані й т. п.

6. Перерахуйте 5 -7  найбільш важливих цілей на найближ
чий рік, звернувши увагу на те, щоб вони не суперечили п’яти
річним цілям і, більше того, узгоджувалися з ними.

7. Визначтеся з цілями на найближчі півроку, місяць, тиж
день. Перевірте їхній обсяг і зміст на реальність.

Метод «Планування життя»

Подумайте й опишіть свої уявлення за категоріями:
1. Індивідуальні цілі:
• стиль, спосіб життя, бажаний імідж;
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• духовна, релігійна або філософська позиція;
• економічна діяльність;
• самоосвіта;
• рішення, що стосуються основної роботи;
• рівень фізичної активності;
• вільний час, хобі, відпочинок.
2. Міжособистісні цілі:
• сім ’я;
• друзі;
• особисте життя;
• групи,колективи;
• ступінь власного лідерства.
3. Довгострокові цілі:
• обрані цілі, яких хотілося б досягти через 10,20, ЗО років;
• те, що з наявного зараз буде пригадуватися з задово

ленням через 10, 20, ЗО років;
• найважливіше з найважливішого — цілі, що визначають 

зміст вашого життя.

Психологічний метод

1. Складіть список того, про що мрієте, ким і яким хочете 
стати, де жити, чим займатися, що мати. Зосередьтеся. Не 
обмежуйте фантазію, скорочуйте слова. Якщо хочете — нама
люйте це.

2. Подивіться на цей список і визначте, про яке майбутнє 
йдеться: про найближче чи віддалене. У першому випадку — 
додумайте перспективу, у другому — розпишіть найближче 
майбутнє.

3. З усього, що написали, виберіть чотири найважливіші 
цілі на цей рік, дайте відповідь назапитання, чому вони най
важливіші.

4. Список із чотирьох основних цілей протестуйте на 
відповідність правилам планування цілей. Виправте, якщо 
щось не так.
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5. Тепер визначте необхідні ресурси для досягнення цих 
цілей: ті, які є, і ті, які потрібно залучити (ресурси — усе що 
завгодно з того, що необхідно).

6. Згадайте кілька випадків, коли ви відчували, що досягли 
успіху, і які ресурси ви використали тоді максимально ефек
тивно.

7. Напишіть не менше однієї сторінки, відповідаючи на за
питання: «Якою людиною я повинен бути, щоб досягти цих 
цілей?»

8. Тепер напишіть про те, що заважає вам зараз досягти 
цих цілей.

9. Зробіть чернетку докладного плану досягнення цих 
цілей. Почніть із кінця (результату) і завершіть початком (пер
шим кроком).

10. Запишіть імена декількохлюдей, які вже досягали того, 
чого хочете досягти ви. Що їм допомогло? Уявіть, що кожен з 
них дає яку-небудь пораду — запишіть ці поради.

11. Опишіть або намалюйте один свій ідеальний день.
12. Опишіть своє ідеальне оточення (місце, обстановка, 

люди й ін.).
13. Переглядайте періодично ці записи, уносьте зміни, 

якщо ви відчуєте в цьому необхідність.

Перерва

♦ Традиційно в людини під час читання обсяг одномомент
но)' фіксації становить 10 друкованих знаків (1,5-2 слова од
ного рядка). У такої, яка читає швидко, — 200-500 знаків (33- 
83 слова декількох рядків).

♦ При швидкому читанні стомлюваність очей менша, ніж 
при повільному.

♦ При повільному читанні відбувається 0,5-0,7 невиправ
даних повернень до прочитаного на один рядок. У школярів 
відбувається 20 регресивних рухів на один рядок, у сту
дентів — 15. При традиційному читанні втрачається ’Д части
на витраченого часу на регресивні очні рухи.
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♦ Людський мозок здатен виконувати мільярди операцій 
за секунду.

♦ Наполеон читав зі швидкістю дві тисячі слів за хвилину.
♦ Бальзак прочитував роман у двісті сторінок за півго

дини.
♦ М. Горький читав зі швидкістю чотири тисячі слів за хви

лину.

//|
|l\v



ФАКУЛЬТАТИВ «УВАГА»

УРО К
(теоретична інформація)

Обсяг уваги

У більшості людей обсяг уваги становить 7 ± 2 одиниці.

Поняття «увага»

Увага — це зосередженість діяльності суб’єкта в цей мо
мент часу на якому-небудь реальному або ідеальному об’єкті 
(предметі, події, образі, думці тощо).

Характеристика уваги

Увага характеризується:
♦ по-перше, обсягом, інтенсивністю, стійкістю,
♦ по-друге, коливаннями, здатністю до переключення.

Види уваги

Увага буває:
♦ мимовільною (пасивною, емоційною);



факультатив «Увага »

♦ довільною (активною, вольовою).

Умови, що сприяють розвитку довільної уваги

1. Нормальний фізичний і психічний стан.
2. Планомірна організація роботи (створення сприятливих 

зовнішніх і внутрішніх умов).
3. Чітка постановка мети.
4. Поєднання розумових і фізичних дій (наприклад, конс

пектування при читанні).
5. Чергування видів діяльності (наприклад, почергове чи

тання підручника й детектива).

Д О М А Ш Н Є ЗАВДАННЯ  
(практичні вправи)

Вправа 1

Дайте відповідь на запитання:
У двох видючих є сліпий брат, але в сліпого немає двох видючих 
братів — як таке може бути?

Вправа 2

Попросіть кого-небудь прочитати вам наступні тексти. Слухайте 
й відповідайте на питання. Перепитувати не можна.
«З хлопчиків та 5 дівчаток з екскурсоводом і двома батьками 
поїхали на екскурсію. Усі вони сіли в 15-місне маршрутне таксі. 
Скільки залишилося незайнятих місць?»
«О 10 ранку хтось дав дітям нарівно 16 пиріжків із джемом. 
Скільки пиріжків одержала кожна дитина?»
«Діти оглянули визначні пам’ятки Владивостока, побродили 
портовою площею, зайшли в кафетерій полуднати. Екскурсія 
завершилася о 3 годині дня. Скільки часу минуло з моменту 
роздачі пиріжків до закінчення екскурсії?»
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Вправа З

Подивіться на незнайому картинку протягом 3 -4  секунд. 
Перелічіть деталі (предмети), які запам’яталися.
Ключ:
♦ запам’ятав менше 5 деталей — погано;
♦ запам’ятав від 5 до 9 деталей — добре;
♦ запам’ятав більше 9 деталей — відмінно.

Вправа 4

Попросіть кого-небудь почитати вам ряди слів. Запам’ятовуйте 
їх у тому ж порядку, а потім, склавши перші букви прочитаних 
слів, назвіть нове слово. Приклад: Сурма, Лак, Острів, 
Новина — СЛОН.

Рак, Арбалет, Дятел, Арка — ...
Гілка, Ондатра, Рішення, Орел, Хвіст — ...
Кістка, Ірис, Небо, Октава — ...
Пирога, Аквамарин, Рубання, Танго, Айстра — ...
Лимон, Арфа, Танк, Кактус, Акація — ...

Вправа 5

Назвіть кількість груп із трьох послідовних цифр, які в сумі 
дають 15:

4 8 9 5 6 1 3 4 8 5 2 6 4 1 9 5 6 9 7 2 4

Вправа 6

Скільки цифр одночасно діляться на 3 й на 2: 

33 74 56 66 18

Вправа 7

Скільки помилок ви можете знайти за 2 хвилини:
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3 + 12 = 15 1 1 + 4  = 1 6 1 8 - 7 =  13

13 + 3 = 10 14 + 9 = 23 1 8 - 8  = 10

1 6 - 9  = 7 1 9 - 6 =  13 1 + 11 = 13

1 2 - 6  = 6 1 2 - 7  = 5 2 + 6 = 9

1 6 - 5 =  11 6 + 15 = 22 1 2 - 4 =  16

7 +  17= 15 7 + 1 8  = 25 1 3 - 2  = 9

1 8 - 5 =  14 1 4 - 9  = 5 1 3 - 4  = 9

14 = 6 = 20 20 + 5 = 24 16 + 4 = 22

1 5 - 2  = 3 1 5 - 8  = 7 5 + 13 = 18

15 + 5 = 10 16 + 8 = 23 1 3 - 5  = 8

5 +  17 = 25 6 + 9 = 28 1 6 - 2 =  14

4 + 1 8  = 22 15 + 9 = 25 12 + 9 = 21
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Вправа 8

1. Знайдіть у таблицях відсутні числа в межах від 1 до 20:

7 10 13 3

17 14 18 1

16 2 5 19

9 4 15 8

14 13 19 6

2 18 1 11

4 10 5 17

.  8 16 20 9
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2. Вимовте знайдені числа всіма іноземними мовами, якими 
ви володієте.
3. Пригадайте, у назвах яких літературних творів є цифри, 
виявлені в другій таблиці.

Вправа 9

Розшифруйте цей список:

15 5 11 3 7 9 8 5 —

8 7 18 10 2 8 5 —

19 3 5 18 8 5 —

11 6 16 10 2 8 6 —

4 6 15 6 22 10 21 13 —

1 15 5 22 8 17 ' —

8 5 14 15 12 2 8 5 —

19 6 15 17 2 8 5 —

8 9 7 3 6 2 8 5 —

Ключ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Ч Т М А 0 І К В Е С
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
У Ь Б Л Н И Ш П И Ц Д
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Вправа 10

1. Поставте будильник перед телевізором під час якої-небудь 
цікавої програми.
2. Протягом 2 хвилин утримуйте увагу тільки на секундній 
стрілці, не відволікаючись на телепередачу.

Вправа 11

1. Відшукайте в таблиці «курсивні» й «жирні» числа поперемінно: 
«курсивні» — у зворотному порядку (від 25 до 1), «жирні» — у 
зростаючому (від 1 до 24).

8 — к 2 4 - у 1 3 - м 7 — ф 2 2 - 6 12- н (Я І 0)
8 - х 14 —ф 14 — р 17 — ш 15 — д 6 - г 3 - є

19 — к 3 — к 18- ґ 2 3 - к 16- р 1 8 - х 17 — р

21 - р 1 3 - а 1 - р 2 2 - ш 11 - Р 2 3 - г 2 0 - д

5 - м 1 0 - е 4 — ф 2 5 - р 21 - ц 2 - т 19- ж

12 —ж 6 - 6 1 6 - у 20 — м 4 - е 1 0 - 6 9 - а

2 — н
/

7 — н 11 - л 15 — у 9 — к 2 4 - н 1 — В
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2. Запишіть тільки літери, що стоять поруч із числами. Робіть 
це протягом 5 хвилин. Приклад: «курсивна» цифра — 25, 
пишемо літеру «р»; потім «жирна» цифра — 1, пишемо літеру 
«в». На аркуші відповідей утворюється ряд букв: «р», «в» і т. д. 
Ключ:
чим більше правильно відтворених пар букв, тим вищою є 
здатність уваги до переключення.

Вправа 12

1. Візьміть паличку завдовжки 40 см.
2. Читайте й запам ’ятовуйте слова, утримуючи паличку 
вертикально на долоні.
3. Потренуйтесь. Якщо буде дуже складно — попросіть кого- 
небудь почитати вам слова:

папір
Чебурашка
мишка
любов
купюра
клітка
напій

4. Пригадайте й запишіть слова. Оцініть свою відповідь.

Вправа 13

1. Зберіть багато паличок однакової довжини.
2. Читайте й запам ’ятовуйте слова, при цьому будуйте з 
паличок колодязь:

грубка
гай
доміно
голка
олівець
вовк
повидло

П
Ц

\\
У
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3. Пригадайте й запишіть слова. Оцініть відповідь і якість 
побудованого колодязя.

Вправа 14

1. Візьміть два фломастери.
2. Спробуйте малювати одночасно обома руками. Причому 
одночасно починаючи й закінчуючи. Однією рукою — коло, 
другою — трикутник. Коло має бути з якомога рівнішою 
окружністю, а трикутник — із гострими кінчиками кутів.
3. А тепер спробуйте намалювати за 1 хв максимум кіл і 
трикутників.
4. Система оцінювання:

менше 5 погано

5-7 посередньо

8-10 добре

більше 10 відмінно

Вправа 15

1. Спробуйте одночасно малювати обома руками й
запам’ятовувати слова.
2. На одне слово — 3 -4  секунд:

монета
подушка
місяць
машина
тахта
конверт
ведмідь

3. Пригадайте й запишіть слова. Оцініть себе.
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Вправа 16

1. Намалюйте одночасно коло й трикутник двома різними 
пальцями однієї руки.
2. Придумайте, як закріпити фломастери, потренуйтеся.
3. Скільки ви намалюєте кіл і трикутників у такий спосіб за 
5 хвилин?
4. Оцініть себе:
♦ жодного — погано;
♦ 1 -3 — непогано;
♦ 4 -5  — добре;
♦ більше 5 — відмінно.

Вправа 17

Тепер малюйте так само, але різні цифри: 1 і 2, або 2 й 3, або 
З й 4 і т. д.

Вправа 18

1. Спробуйте одночасно п ’ятьма пальцями однієї руки 
намалювати 5 різних цифр.
2. Потім — 10 різних цифр десятьма пальцями одночасно.

Вправа 19

1. Ось дошка із секторами (див. с. 254). На ній рухається фішка.
2. Попросіть кого-небудь продиктувати вам ходи, а ви подумки 
(поглядом) пересувайте фішку на дошці (малювати або водити 
пальцем не можна).
3. Прикладходів: 2 вліво, 2 вниз, 1 праворуч, 2 нагору, 1 уліво, 
1 униз. Де зупинилася фішка?

Вправа 20

1. Виконайте те ж саме, але при цьому слід запам’ятовувати 
слова: хід — слово.



2. Уявіть, що фішка знаходиться в лівому верхньому куті.
3. Попросіть кого-небудь продиктувати.

Слова Ходи
пісок 2 вниз
газета 2 вправо
серія 1 нагору
килим 2 вліво
балет 1 нагору
вугілля 1 вправо
місяцехід 2 вниз

4. Де зупинилася фішка? А тепер згадайте слова.

Вправа 21

1. «Посовайте» фішку без «дошки».
2. Уявляйте ходи подумки: 1 вправо, 2 вниз, 1 уліво, 1 нагору, 
2 вправо, 1 нагору, 2 вниз.
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Вправа 22

Виконайте попередню вправу, але при цьому ще й запам’ятовуйте 
слова.

Слова Ходи
вуса 2 вправо
томат 1 униз
каштан 2 вліво
їжа 1 униз
ослін 2 вправо
феєрверк 2 нагору
промінь 1 уліво

Вправа 23

1. Протягом 2 хв розставте числа верхньої таблиці, розташовані 
у випадковому порядку в 25 клітинках, у вільні клітинки нижньої 
таблиці в порядку зростання.

16 37 98 29 54

80 92 46 59 35

43 21 8 40 2

65 84 99 7 77

13 67 60 34 18
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2. Числа записуйте рядок за рядком, у таблиці позначок 
робити не можна.
3. Скільки правильно записаних чисел? Середня норма — 
22 числа й вище.

Вправа 24

Дайте відповіді на запитання, прочитуючи їх тільки один раз.
1. Три людини замінили літери, що входятьдо складу їхніх імен, 
цифрами, що відповідають їм в алфавіті. Як їх звати?

1 15 15 1

2 16 18 10 19

4 1 13 33
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2. О 9 годині зустрілися Сергій, Ольга, Микола, Crop, Марина 
й Зоя. Через пару хвилин до них підійшов Сашко із двома 
своїми сестрами. Скільки хлопчиків і скільки дівчат чекали 
приходу Сашка? Скільки всього зібралося людей?
3. Двоє вирішили половити рибу. Один каже іншому: «Ти мені 
син, але я тобі не батько». Чи може бути таке?

Вправа 25

Відшукайте у фразах приховані імена (приклад: «Принесіть 
какао ляльці» — Оля).
1. Звірі заховалися в яри, на самісіньке дно.
2. Не вистачає світла на високому пагорбі.
3. Не тряси — дірки на ковдрі з ’являться!
4. Хто ляльці кіски пообсмикував?

Вправа 26

1. Перед собою поставте який-небудь предмет.
2. Спокійно й уважно дивіться на нього кілька хвилин.
3. Закрийте очі й пригадайте річ у всіх деталях.
4. Відкрийте очі й знайдіть «пропущені» деталі.
5. Закрийте очі.
6. Повторюйте так доти, поки не могтимете абсолютно точно 
відтворити предмет у своїй пам’яті.

Вправа 27

1. Сховайте використану в попередній вправі річ.
2. Намалюйте її у всіх деталях.
3. Порівняйте оригінал із малюнком.

Вправа 28

1. Сьогодні перед сном пригадайте всі обличчя й предмети, з 
якими зіштовхувалися за день.
9. 113
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2. Пригадайте слова, звернені до вас протягом минулого дня. 
Дослівно повторіть те, що було сказано.
3. Відновітьу пам’яті останню нараду, лекцію йт. п. Пригадайте 
мовлення, манери й жести ораторів, проаналізуйте їх.
4. Дайте оцінку своїм спостережливості й пам’яті.

Вправа 29

1. «Симультанне» означає «миттєве»: за одну мить, за один 
короткий спалах світла наш мозок здатен сприйняти (побачити, 
зрозуміти, обробити) величезний обсяг інформації.
2. Як цього домогтися? Тренуваннями:
♦ виконання пальмінгу не менше 10 хв;
♦ короткий погляд на яскраво освітлену сторінку з метою 
побачити й пізнати якомога більший обсяг інформації.

Вправа ЗО

1. Покладіть на стіл сім різних предметів, накрийте їх чим- 
небудь.
2. Зніміть покривало, порахуйте повільно до десяти, знову 
накрийте предмети й опишіть предмети на папері якомога 
повніше.
3. Збільшуйте кількість предметів.

Вправа 31

1. Попросіть кого-небудь допомогти вам: помічник кидає в 
повітря, стоячи за завісою, який-небудь предмет.
2. Бачачи предмет 1 -2  секунди, поки він злітає й опускається, 
запам’ятайте всі деталі.
3. Ясно й точно опишіть його.
4. Виконайте вправу, коли помічник кидає кілька предметів 
одночасно.
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Вправа 32

1. Приготуйте доміно або карти.
2. Помічник показує одну (2, 3, 4, 5 і т. д.) кісточку доміно або 
гральну карту (спочатку повільно, потім швидше).
3. Відразу, не рахуючи, називайте загальну суму очок.

Вправа 33

1. Зайдіть у незнайому кімнату.
2. Швидко огляньте обстановку й «сфотографуйте» подумки 
якомога більшу кількість характерних рис і предметів.
3. Вийдіть і запишіть усе, що бачили. Порівняйте записане з 
оригіналом.

Вправа 34

1. Уявіть, що вивчаєте зображення, наприклад автомобіля, що
рухається. . •
2. Викличте при цьому характерні звукові відчуття.
3. Робіть це завжди, коли потрібно щось ґрунтовно запам’ятати.

Вправа 35

1. Підберіть який-небудь вірш або поему.
2. Прочитайте його, звертаючи увагу на кожне слово, на 
розташування рядків.
3. Зробіть його «образний аналіз»: відтворюйте зорові образи, 
пожвавлюйте пам’ять тих відчуттів, які відповідають змісту 
вірша.

Вправа 36

1. Візьміть будь-який вірш.
2. Виділіть у ньому фрази.
9 *
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3. До кожної фрази поставте кілька питань. Робіть це щоразу, 
коли вам потрібно щось добре запам’ятати.

Вправа 37

1. Визначте собі маршрут руху від пункту А до пункту Б.
2. Пройдіть пішки цей шлях, зауважуючи всі яскраві прикмети.
3. Складіть карту незвичайних прикмет.

Вправа 38

1. Візьміть яку-небудь карту.
2. Зробіть по ній «подорож», зримо уявляючи весь маршрут руху.

Вправа 39

Поспостерігайте одночасно за декількома об’єктами відразу, 
однаково добре сприймаю чи кожен з них, при цьому 
зосереджуйте увагу на тому предметі, який ви виберете 
головним.

Вправа 40

Летить зграя гусаків, а назустріч їй один гусак і каже: «Здрастуйте, 
сто гусаків!» Вони йому відповідають: «Нас не сто гусаків, а от 
якби ще стільки, так півстільки, та чверть стільки, та й ти б, гусаче, 
із нами, то й було б нас сто гусаків».
Скільки ж їх летіло?

Вправа 41

1. Підготуйте текст.
2. Прочитайте його, не заглиблюючись у зміст.
3. Прочитайте, заглиблюючись у зміст прочитаного.
4. Прочитайте, намагаючись відгадати підтекст написаного.
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Вправа 42

Прочитайте вірш 5 разів за схемою:
1. Прочитайте, не заглиблюючись у зміст.
2. Прочитайте, вникаючи в зміст, смисл і логіку викладу.
3. Прочитайте, звертаючи увагу на лексику й граматику.
4. Прочитайте, звертаючи увагу на емоції, що виникають, і 
місця, що викликають особливий інтерес.
5. Прочитайте, виявляючи зміст підтексту, другого плану.

ЗАКОН ПРИРОДИ 
(наслідування Беранже)

Ать-два, лівою-правою,
Три-чотири, лівою-правою, 
Ать-два-три,
Лівою -  два-три!
Крокує взвод у нічний дозор 
За наказом короля.
Виводить взвод тамбур-мажор, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Агов, городяни, дружин ховайте, 
Віконниці зачиняйте!
Виводить взвод тамбур-мажор, 
Тра-ля-ля-ля!
Нехай у бою в нього вид боягузький, 
Грошей попросиш — а дзуськи! — 
Але зате — який же він красень! 
Чорт забирай, який же він красень,
А значить — хоробрий такий! 
Ать-два, лівою-правою,
Три-чотири, лівою-правою, 
Ать-два-три,
Лівою — два-три!..
Крокує взвод при світлі зірок, 
Тремтить під ним земля.
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Виходить взвод на Чортів міст, 
Тра-ля-ла-ля-ля-ля!
Карбують крок при світлі зірок, 
Голови ніхто не схиля!
І, розгойдавшись, звалився міст, 
Тра-ля-ля-ля!
Взвод умить поховали води,
Взвод той ізник, мов сон.
Тому що в земній природі 
Існує такий закон:
Коливальний закон!
Ать-два, лівою-правою,
Три-чотири, лівою-правою, 
Ать-два-три,
Лівою -  два-три!
Давно в музей відправлено трон,
Не стало і короля.
Та досі існує той самий закон, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Хто не хоче пошитися в дурні знову, 
Хай вивчає його терміново.
Він дуже важливий, той самий закон, 
Тра-ля-ля-ля!
Повторюйте ж на дорогу 
(Не для красного для слівця!), 
Зрозумійте, люди, Їй-Богу,
Якщо всі крокують у ногу —
Міст, звичайно, об-ва-лить-ся! 
Ать-два, лівою-правою,
Три-чотири, правою-лівою, 
Ать-два-три,
Лівою-правою... Хто як хоче!

Вправа 43

Заміняючи щоразутільки одну з п’яти літер, побудуйте ланцюжок 
слів, що перетворить «шпагу» на «спорт»:



Вправа 44

1. Знайдіть карту зоряного неба й вивчіть її.
2. А тепер спробуйте знайти й запам’ятати розташування 
сузір’їв на реальному небі. Почніть із Великої Ведмедиці.

Вправа 45

1. Знайдіть репродукцію ікони А. Рубльова «Трійця».
2. Знайдіть на ній знаки-символи: чашу-потир, трапезу-стіл, 
гору, будинок (палати), печеру, дерево тощо.

Вправа 46

1. Поспостерігайте за природою.
2. Нехай увага організується сама собою, не докладайте зусиль.
3. Увага сама покаже, що потрібно побачити й на чому слід 
зосередитися.
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Вправа 47

Поводіть очами вниз, у боки, «малюючи» при цьому поглядом 
які-небудь фігури на стіні або на небі.

Вправа 48

Наріжте смужки кольорового паперу чистих тонів і різного 
кольору. Розглядайте їх по черзі, а потім відтворіть в уяві з 
закритими очами.

Вправа 48

К. Станіславський весь простір уваги розділив на три кола:
♦ велике — весь доступний для огляду й сприйманий простір 
(у театрі — весь зал для глядачів);
♦ середнє — коло безпосереднього спілкування й орієнтування 
(у театрі — сцена з акторами);
♦ мале — сама людина й найближчий простір (у театрі — сам 
артист і найближчий простір, у якому він грає роль).
В. Леві додав четверте коло:
♦ внутрішній психологічний простір людини.
1. Уявіть, що у вас у голові знаходиться потужний прожектор.
2. Виберіть точку у великому колі й точку на межі малого й 
внутрішнього.
3. Зробіть «змахи» променя «прожектора» від однієї точки до 
іншої та назад. При цьому гранично чіпко «впивайтеся» в обрані 
точки.

Перерва

♦ Для людського організму сприятливий тільки режим на
пруження. Сили при напруженні зростають. (М. Амосов.)

♦ За допомогою ока, а не оком, дивитися на світ уміє ро
зум. (В. Блейк.)
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♦ Очевидно, швидкочитання спричинить революцію й в 
інших сферах мистецтв. Справді, навіщо витрачати 40 хвилин 
на виконання 7-ї симфонії Бетховена, якщо при мінімальному 
володінні технікою швидкості гри навіть посередній оркестр 
упорається з цим завданням за одну хвилину? (Мікеш.)

♦ Академік Ю. А. Овчинников детективи читав зі швидкі
стю 20 сторінок (сім тисяч слів) за хвилину.

♦ Учні коледжу в середньому на 100 прочитаних слів роб
лять 11 регресій (зворотні рухи очей). (Е. Тейлор.)

♦ Просвітитель М. О. Рубакін прочитав загалом більше 
двохсот тисяч книг (по 2750 за рік).

♦ Добрі люди й не підозрюють, яких зусиль і часу коштує 
навчитися читати. Я сам на це втратив 80 років і все не можу 
сказати, щодосягмети. (Й. Ґете.)



ФАКУЛЬТАТИВ «ПАМ’ЯТЬ»

УР О К
(теоретична інформація)

Процес пам’яті

Запам’ятовування » Зберігання Відтворення

Класифікація пам’яті

За часом збереження інформації:
♦ короткочасна;
♦ оперативна;
♦ довгострокова.
За основним аналізатором:
♦ рухова;
♦ слухова;
♦ зорова;
♦ словесна;
♦ логічна;
♦ емоційна;
♦ нюхова;
♦ дотикальна;
♦ смакова.



Факультатив «Пам'ять» Ш гоЛ

Середній обсяг короткочасної пам’яті

7 ± 2 одиниці інтегрованої інформації.

Інформація й пам’ять

Вид сприйняття інформації % запам’ятовування
Прочитано 10
Почуто 20
Побачено ЗО
Почуто й побачено 50
Промовлено самостійно 70
Практично використано 90

ДО М АШ НЄ ЗАВДАННЯ  
(практичні вправи)

Вправа 1

1. Мета вправи — визначити обсяг короткочасної зорової 
пам’яті.
2. Протягом 20 секунд запам’ятайте максимальну кількість 
чисел із таблиці.
3. Запишіть числа, які запам’ятали.
4. Кількість правильно відтворених чисел і буде обсягом вашої 
короткочасної зорової пам’яті на цей момент. Середній рівень 
6 -7  чисел.

15 39 87 23
94 65 79 46
83 19 94 52
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Вправа 2

Заповнення таблиці

1. Вам необхідно прослухати кілька слів (попросіть кого- 
небудь вам їх прочитати), а потім повторити ті, які запам’ятали, 
у будь-якому порядку. Слова зазначені в таблиці на с. 269. 
Зробіть п ’ять спроб.
2. Прослухайте їх ще раз і назвіть як ті, які вже називали, так і 
ті, які запам’яталися цього разу.
3. Через 1 годину назвіть слова ще раз без додаткового 
прослуховування.
4. Щоразу заповнюйте таблицю (див. с. 269).
5. За протоколом складається графік «Крива запам’ятовування».

Аналіз графіка

1. Збільшення правильно названих слів свідчить про здоров’я, 
а зменшення або зупинка на «зайвих» словах — про ослаблення, 
підвищену стомлюваність, безпам’ятність, неуважність.
2. Велика кількість «зайвих» слів свідчить про розгальмування 
або розлади свідомості.
3. Зиґзаґоподібний графік свідчить про емоційну млявість і 
відсутність зацікавленості.
4. Результат, показаний через годину, свідчить про довгострокову 
пам’ять.

А кількість 
' '  названих 
__ правильно 
-- слів

№ спроби
-І------- 1----------1----------1----------1----------►

3 4 5 6 71 2
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Вправа З

1. Нехай хто-небудь прочитає вам слова вголос, а ви до кожного 
слова намалюйте картинку, за якою потім згадуватимете слова.

1 II

веселе свято глуха бабуся

важка робота війна

розвиток сувора вчителька

смачна вечеря голодна людина

сміливий учинок сліпий хлопчик

хвороба багатство

щастя дівчинці холодно

розлука влада

дружба хвора жінка

темна ніч обман

сум весела компанія

§ <

2. Інтервал між словами не повинен перевищувати ЗО секунд. 
Слова повинні вимовлятися тільки один раз.
3. Записувати літери або слова не можна.
4. Через годину потрібно за своїми малюнками відтворити слова.

Вправа 4

1. Прочитайте один раз кожен ряд слів і цифр.
2. Прочитавши, закрийте йогой запишіть те, що запам’ятали.
3. Визначте свій обсяг пам’яті, підрахувавши кількість слів і 
цифр, що запам’яталися.
• кріт, стіна, пальто, вікно, книга, хмара, уява, гачок, ніс, аркуш.
• стілець, танк, лихо, їжак, олівець, кільце, струм, аркуш, газ, 
відро.
• 1  7 3 2 5 4 9 0 6 8
• 3 1  7 5 4 2 8 0 9 6
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Вправа 5

1. Протягом 20 секунд запам’ятайте максимальну кількість 
символів із пропонованої таблиці.
2. Запишіть або намалюйте все, що запам’ятали.

1
а # $ %

@ & * +
® © ?

■ А
— * «
+ » •
♦ § * 3

3. Підрахуйте кількість правильно відтворених образів й оцініть 
свій результат.

Кількість
відтворених

образів
15-16 13-14 10-12 7-9 6 5 4 3 1-2

Оцінка в балах 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Вправа 6

1. Уявіть великого темно-зеленого крокодила.
2. Уявіть, як він пливе в мутній воді, як він починає повільно 
виповзати на берег.
3. Після цього постарайтеся протягом 3 хвилин жодного разу 
не подумати про нього.
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Вправа 7

1. Прочитайте ряд слів:
телевізор, виделка, турнікет, лавр, басовитий, крапля, вирва.
2. Прикрийте слова й дайте відповіді на питання:
• скільки літер у четвертому слові?
• скільки слів починається з літери «в»?
• напишіть два слова, що закінчуються на літеру «а».
• яке слово було п ’ятим?
• чи зустрічалася в названих словах буква «г»?

Вправа 8

1. Прочитайте текст:
«Юнак пішов у магазин і купив аудіокасети на 6 грн, компакт 
диск за 21 грн, плакати на 80 коп., штекер за 8,10 грн».
2. Прикрийте текст і дайте відповідь на запитання:
«Скільки в юнака залишилося грошей на шоколад, якщо перед 
відвідуванням музичного магазина в нього було 36 грн?»

Вправа 9

Прочитайте слова, закрийте їх і вимовляйте навпаки: 
ьцевіло, кіс, акшялп, пелкан, кичбур, аркі, акжол.

Вправа 10

1. Подивіться на ряд чисел:
2 4 19 68 20 2 33

2. Прикрийте їх і дайте відповіді на питання:
• які в цьому ряді найбільше й найменше числа?
• скільки всього чисел у ряді?
• яка сума другого й останнього чисел?
• яке число було четвертим?
• скільки чисел у ряді можуть указувати на час?
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Вправа 11

1. Подивіться й запам ’ятайте розташування елементів у 
квадратах.
2. Закрийте й спробуйте відтворити (подумки, письмово).

д
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Вправа 12

Без підготовки вимовте по пам’яті алфавіт навпаки.

Вправа 13

Відновіть у пам ’яті й спробуйте відтворити які-небудь 
характерні рухи одного з ваших улюблених літературних 
героїв.

Вправа 14

1. Для кожної літери алфавіту придумайте певний рух або позу.
2. Атепер спробуйте «відтворити» у рухах: а) своє ім’я; б) своє 
прізвище; в) ім ’я свого друга.

Вправа 15

1. Прослухайте текст:
«Дочка попросила батька з ’їздити за покупками й придбати: 
для мами — парфуми, кольє, пластир, карамель; 
для брата — спінінг, навушники, кеди, лосьйон; 
для собаки — гребінець, вітаміни, шампунь, намордник; 
для себе — газету, журнал, конверт, лижі».
2. Запишіть усе, що замовила дочка батькові.

Вправа 16

1. Прослухайте текст:
«Між Маленьким містом і Великим селом 6 кілометрів. Якщо 
сісти на чотирнадцятий автобус і вийти, не доїжджаючи до 
кінцевої зупинки метрів 600, біля передостаннього повороту 
праворуч, перед тобою буде кіоск «Соки-води». Ліворуч від 
нього буде дошка оголошень. На ній потрібно знайти жовтий 
листок із рекламою притулку для тварин. Запишіть його 
телефон».
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2. Дайте відповіді на питання:
• до чого й скільки потрібно не доїжджати?
• біля якого повороту стоїть кіоск?
• з якого боку кіоску потрібно знайти дошку?
• якого кольору реклама притулку?
• який автобус іде до Великого села?

Вправа 17

Прослухайте ряди слів і на слух визначите спільний звуку всіх 
словах ряду:
•  караван, агат, Багдад, салаг,
• море, поле, сіно, поліно;
•  диліжанс, жаба, екіпаж, журнал',
•  вітер, стовбур, рівність, жанр;
•  редут, дуплет, драндулет, дупло.

Вправа 18

1. Прослухайте пару-трійку слів.
2. Потім ваш помічник називатиме вам перше слово, а ви 
згадуватимете друге (третє):
• ручка — олівець;
• тертка — буряк;
• теремок — дзвіночок;
• варення — нарождения — подарунок;
• картина — галерея — вернісаж;
• скрипка — оркестр — диригент.

Вправа 19

1. Прослуховуючи слова, записуйте їх визначення без указівки 
самого слова:

блокнот, скрипка, ведмідь, склянка, дерево, двері, калюжа.

2. Пригадайте за записаними визначеннями самі слова.

10*
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Вправа 20

1. Прослухайте ряд слів:
П’ятачок, Тортила, Карлсон, Піноккіо, Мальвіна, Буратіно, 
Попелюшка.
2. Дайте відповіді на питання:
• хто автор казки, герой якої був названий третім?
• чи є серед названих схожі герої?
• яких імен більше — чоловічих чи жіночих?
• хто з них є героєм «Золотого ключика»?
• у написанні яких імен є подвоєні букви?

Перерва

♦ Одні книги можна лише спробувати, інші — проковтнути й, 
нарешті, деякі потрібно розжувати й проковтнути. (Ф. Бекон.)
♦ С. Наровчатов читав 70-100 сторінок за годину з повним 
засвоєнням матеріалу; деякі матеріали він читав зі швидкістю 150- 
200 сторінок за годину; денна норма становила 300 книжкових 
сторінок, без журналів і газет.
♦ За рахунок регресій на 1 сторінці очі пробігаютьу середньому 
в 12 разів більшу відстань, ніж без них. (В. Вормсбехер, 
В. Кабін.)
♦ Майстерність у будь-якому виді діяльності, у тому числі й у 
читанні, — це вищий рівень уміння — уміння, що має творчий 
характер.
♦ Коли полчища Тамерлана ввійшли у Вірменію, перше, що 
відбирали у вірменського народу жорстокі завойовники, були 
сувої й рукописи.
♦ У XVII столітті Нікола Гролльє де Серв’єра придумав машину 
для прискорення читання книг: подоба мірошницького колеса 
з підставками для книг замість лопат, на яких одночасно 
містилося кілька книг, розкритих на необхідних сторінках.
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УРО К
(теоретична інформація)

Вирішуючи яке-небудь розумове завдання, ми маємо 
справу з первинним обсягом інформації. Але буває так, що 
первинного обсягу інформації недостатньо. Тоді ми маємо 
справу з завданнями великого ступеня невизначеності. Мис
лення в цій ситуації практично безсиле без активізації уяви.

Види й способи уяви
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Акцентування — виділення, підкреслення в створювано
му образі якої-небудь частини, деталі.

Типізація — зведення великої кількості зразків до обме- 
женрї кількості вибраних типів.

Схематизація — злиття окремих подань, згладжування 
розходжень, пророблення основних рис подібності.

Гіперболізація — парадоксальне збільшення або змен
шення предмета чи окремих його частин.

Аглютинація — з ’єднання непоєднуваних у реальності ча
стин.

Д О М А Ш Н Є  ЗАВДАННЯ  
(практичні вправи)

Протестуйте себе й довідайтеся, якою мірою у вас розвинена 
уява, відповівши на питання й склавши всі набрані бали.

№
п/п Питання Відповідь

«так»
Відповідь

«ні»
1 Чи захоплюєтеся ви малюванням? 2 1
2 Чи часто сумуєте? 1 2

3

Коли розповідаєте який-небудь 
випадок, що відбувся реально, чи 
прикрашаєте розповідь вигаданими 
подробицями?

і 0

4 Чи проявляєте ініціативу в навчанні 
або роботі? 2 1

5 Чи розгонистий у вас почерк? 1 0

6 Чи сперечаєтеся з рідними з приводу 
одягу, відстоюючи свій власний сма<? 2 1

7 Коли нудно, чи малюєте одне й те ж 
від нудьги? 0 1

8 Чи любите імпровізувати в танцях, 
віршах, музиці? 1 0

9 Чи пишете довгі твори з літератури? 2 1
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№
п/п Питання Відповідь

«так»
Відповідь

«ні»
10 Чи сняться вам незвичайні сни? 1 0

11 Чи легко орієнтуєтеся в обстановці, 
знайомій вам тільки з опису? 1 0

12 Чи плачете іноді під враженням 
фільму або книги? і 0

Сума

Ключ:
5 -8  балів. Швидше за все ви реаліст, який не витає в хмарах, 
але це трохи збіднює ваше життя; потренуйте уяву як слід. 
9 -1 2  балів. Не погано, однак резерви для розвитку є.
1 3 -1 6 балів. У вас досить жива фантазія, навчіться вміло нею 
керувати, радуючи себе й оточуючих.

Вправа 1

Складіть якнайбільше слів із букв, які містяться в наступних 
словах: ясна, комар, полька, примус, свердел, людина. 
Н а п р и к л а д ,  із літер слова сокира можна скласти ще кілька 
слів: сир, ар, коса, акр тощо.

Вправа 2

Слова з наведеного списку розділіть на 3 групи по 7 слів у 
кожній: у першій групі — часто вживані слова, у другий — не 
дуже часто, у третій — рідко вживані: автобус, брусниця, 
краватка, цвях, будинок, килим, колосок, комбайн, ліжко, 
люстра, мотоцикл, підлога, професор, пил, ручка, сервант, 
телевізор, вулиця, урок, хліб, валіза.

Вправа З

Діти, самі того не підозрюючи, винаходять нові слова, 
незвичайно вимовляючи звичайні.
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П р и к л а д :  мотузочка — білизнивочка, близнюки — однаковці, 
візок — возилка, колючий — голкучий, пташка — чирика. 
Поспостерігайте за дітьми, послухайте, запишіть, навчаючись 
відкривати незвичайне у звичайному.

Вправа 4

Модифікуйте кілька слів у словосполучення з іншим значенням.
П р и к л а д :  г ім н а з ії—  гімн Азії, горнятка  — горн, ятка, 
столиць — сто лиць. Якщо потрібно, скористайтеся для цього 
будь-яким словником.

Вправа 5

З пропонованих пар слів за допомогою прийменника або зміни 
відмінка складіть словосполучення: пиріг — капуста, замок  — 
океан, летіти  — людина, кухар — сніг, подорож — комар, 
крокодил — паровоз.

П р и к л а д :  сир —лисиця: сир лисиці.

Вправа 6

Придумайте кожній літері свого імені особливі кольори. 
Прокоментуйте отримані сполучення, загальну колірну гаму 
свого імені.
П р и к л а д .  Вася: В — волошковий, А — червоний,С — синій, 
Я — кольори м ’якої трави.

Вправа 7

Складіть ланцюжок слів, переходячи від початкового до 
заданого кінцевого шляхом зміни щоразу лише однієї літери: 
тиск — вісь, сіно — кінь, вино — тінь, риба — кінь.
П р и к лад :  рак — кит: рак — мак — мат — кат — кит.
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Вправа 8

Підібравши незвичайні сполучення з відомих літер і складів, 
придумайте десять нових слів.

Вправа 9

Неологізми — нові слова, утворені часто від коренів відомих 
слів. Н а п р и к л а д :  грім—  погріманий («У погріманім небі 
повисла чорнісінька хмара»); зоря — взоримо («Підемо, 
заспіваємо, взоримо!»); ясно — ясь («Але дивна із сонця ясь 
струменіла»).
Придумайте десять неологізмів і складіть із ними речення.

Вправа 10

Придумайте кілька слів, які можна було б скоротити за 
допомогою цифр 40 й 100. П р и к л а д :  100 пор (стопор), 
пі 100лет(пістолет), Ю Одола(стодола),ка 100рка(касторка).

Вправа 11

У словах агентство, контрзустріч  одна за іншою йдуть 
кілька приголосних, а в словах радіоактивний, авіазагін, 
радіоаеронавігатор  — голосних.
Знайдіть слова, у яких підряд стояло б 4 -5  приголосних, і слова 
з трьома й більше голосними підряд.

Вправа 12

Різні, навіть найбільш віддалені за змістом, поняття можна 
зв’язати спільним словом. П р и к л а д :  кит і небо (голубий), 
горішок і характер (міцний), коник і помідор (зелений), урок і 
похід (важкий).
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Знайдіть сполучні слова для понять: кошеня й людина, любов 
і море, яр і думка, ніч і туш, розмова  й питання.

Вправа 13

У телеграмах часто застосовується прийом пропуску голосних 
букв. П р и к л а д :  КМ — кома, КРП — крапка, ЛПК — лапки. 
Уведіть у текст пропущені букви, зробивши його зрозумілим:

Кшк пгнлсь з мшк.
Чдснй квтквй зпх.
Склькттлдй.
Трб дбр прглдтсь до нх.
Цлй днь м блкл лем.
Хтсь нстпв н клчк.
Чм тк стлс?
Тт бл бгт лдй?

Вправа 14

Зо два місяці тому пан Сидорук відправив поштою документи, 
забуті родичкою, яка гостювала в нього, під час відпустки. 
У відповідь прийшла телеграма з чорнильними ляпками, через 
які не можна було зрозуміти, про що в ній мовилося (нам замість 
заляпаних літер довелося поставити крапки). Прочитайте цю 
телеграму.

П..по.ті дип-.м .трим... 23 числа КРП. дя..ю КРП. Св..лана КРП.

Вправа 15

Якщо опустити в якомусь слові букву, можуть з ’явитися 
незвичайні слова. П р и к л а д :  коба (колба), пащ (плащ), баон 
(балон), трійка (стрічка), к і(кіл).
Визначте «зниклу» букву в наступних словах і прочитайте їх 
правильно: хит, пут, портет, кордо, инг, иска, пата, ишка.
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Вправа 16

Паліндроми — це фрази, які однаково читаються зліва направо 
й справа наліво. П р и к л а д :

На ринок дід Кониран 
Сіно ніс.

Придумайте свої паліндроми.

Вправа 17

Один із найпростіших прийомів при шифруванні тексту — 
розчленовування слів на склади й складання з них нових слів. 
П р и к л а д :  Кі-бер-не-ти-ка — Кетика Берні, Про-фе-со-ри — 
Проси, Феор.
Розгадайте іменники, від якиху такий спосіб утворені наступні 
«інопланетянські» імена:
Вина Ди, Хатер Рак, Ма Су, Вика Гад, Виник Нахід, Чик Хлоп, 
Комзи Подія.

Вправа 18

При шифруванні використовується спосіб перестановки літер 
у словах. П р и к л а д :  кіло — ікло, бар — раб, качур — ручка. 
Прочитайте правильно наступні слова: зятивь, дрона, ижот, 
каур, гітсь, спот, калпа, гнока, нарек, літе.

Вправа 19

У цій вправі в запропонованих фразах переставлені літери й 
слова.
Визначте, про що йдеться (хоча б приблизно) у цих реченнях, 
написаних неіснуючою мовою: «Жени ловуходола до крякатого 
Ставки», «Вубаро з дорого бає бакишки, а гори не партутились», 
«Лушай, адьом по чи мерзнув по брешу, а?»
Поясніть, чому ви саме так «переклали» ці речення.
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Вправа 20
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Якщо опустити в якому-небудь СЛОВІ дві букви, виходять нові 
«слова». П р и к л а д :  аке (пакет), ооля (тополя), аг/(батіг), аліра 
(палітра), лі (пліт).
Визначите букви, пропущені в словах, і прочитайте ці слова 
правильно: ово, ісь, бидо, асеза, адкий, атра, наслдок, ит, 
хлочк, налухм.

Вправа 21

Сформулюйте незвичайну проблему, що зв’язує кожну пару 
понять. П р и к л а д :  жук — крісло: Жук купив крісло. Як він 
повезе крісло додому?
Гребінь — земля, компас — клей, дзвіночок — стріла, синиця — 
сестра, лійка — трамвай.

Вправа 22

Придумайте й опишіть яку-небудь нову фантастичну властивість 
тварини.

Вправа 23

Придумайте нову іграшку, що пахне.

Вправа 24

Придумайте іграшку, якої ще не було.

Вправа 25

Приклади непотрібних винаходів: капелюхи, що самі вітаються, 
велосипеди для коней, розчинні ложки, парасольки, що тануть. 
Продовжте список непотрібних винаходів, що викликають 
позитивні емоції.
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Вправа 26

Придумайте незвичайну настільну гру для астронавтів.

Вправа 27

Підберіть до запропонованих предметів і явищ приклади 
безпосередньо пов’язаних із ними об’єктів:
♦ у просторі: вікно, цвях, крейда ( п р и к л а д :  хмара — 
блискавка — дощ)]
♦ у часі: радість, щастя, життя ( п р и к л а д :  ранок — схід 
сонця — підйом).

Вправа 28

Підберіть до поданих слів слова за асоціативними зв ’язками:
♦ за формою — спіраль, молоток, хмари ( п р и к л а д :  м ’яч — 
куля, сонце, міхур);
♦ за кольором — хамелеон, леопард, небо ( п р и к л а д :  
зола — кіт, черевик, ніч)]
♦ за відповідними емоціями — удар, анекдот, укол ( п р и к л а д :  
радість — виграш, подорож, захоплення, подарунок)]
♦ за функціями — шланг, будинок, перука ( п р и к л а д :  
ураган — бульдозер, вітер, ніч).

Вправа 29

Приготуйте будь-який географічний атлас. Уважно розглядаючи 
обриси озер, рік, морів, суходолу, визначте не менше 10 об’єктів, 
які нагадують що-небудь. П р и к л а д :  Італія — чобіт, Індія — 
ромб, Сахалін — риба.

Вправа ЗО

Протягом 1 хвилини до іменника читач підберіть якнайбільше 
підходящих прикметників.

/щ
\\у
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Вправа 31

Назвіть кілька предметів і придумайте їм якнайбільше способів 
застосування, крім відомих ( п р и к л а д :  гребінець — губна 
гармошка, лінійка, загадка).

Вправа 32

Уявіть, що ви маєте здібність читати думки й дізнаватися про 
спонукання інших людей на будь-якій відстані. Напишіть, якби 
ви використали цю здібність.

Вправа 33

Наведіть приклади винахідливості диких тварин.

Вправа 34

Запишіть перелік яких-небудь предметів і речей та визначте 
їхні позитивні й негативні якості. Запропонуйте варіанти їх 
удосконалення (ліквідації негативних якостей).

Вправа 35

Уявіть, що ви винайшли акумулятор емоцій. Придумайте 
способи застосування такого акумулятора.

Вправа 36

Запропонуйте розв’язання однієї з проблем:
♦ політ на Марс без космічного корабля;
♦ розведення саду на Венері;
♦ машина для розчісування собак;
♦ перетворення мухи на слона;
♦ машина для готування уроків;
♦ оживлення ляльок.
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Вправа 37

Перелічіть усі предмети, речовини, істоти, які були б одночасно:
♦ тверді, тендітні, чорні;
♦ розсипчасті, сірі, маслянисті;
♦ сильні, сині, безпечні;
♦ швидкі, сріблисті, неживі ( п р и к л а д :  білі, їстівні, слизькі — 
молочний кисіль, варене яйце, деякі гриби, морозиво, сніг).

Вправа 38

Перелічіть предмети, до яких підходить таке визначення:
♦ круглі, довгі;
♦ круглі, гострі;
♦ тонкі, з отворами;
♦ прямокутні, із заокругленнями ( п р и к л а д :  кулясті, пустотілі — 
повітряна кулька, лампочка, плафон, флакон, ваза, м ’ячик, 
акваріум).

Вправа 39

Перелічіть предмети, прилади, машини, подібні за призначенням 
до:
♦ радіатора опалення;
♦ кулькової ручки;
♦ автобуса;
♦ шибки ( п р и к л а д :  портфель — ранець, рюкзак, саквояж, 
валіза, сумка).

Вправа 40

Запишіть перелік можливого застосування таких предметів: 
шматка дроту, іржавої лопати, гнутого цвяха, прокислого 
молока, битого скла, пластмасової пробки, шматка пінопласту

///
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( п р и к л а д :  старий журнал — одержання нового паперу, 
утеплення вікон, виготовлення пап’є-маше).

Вправа 41

Назвіть їстівні речовини, які можна використати не тільки як 
їжу ( п р и к л а д :  горох як бісер, виноградний цукор як барвник).

Вправа 42

Відшукайте приховані властивості в оточуючих предметах і 
речовинах ( п р и к л а д :  вода — цегла в стані льоду).

Вправа 43

Виберіть із правого ряду прислів’я, аналогічні за змістом до 
прислів’їв лівого ряду.

Пройшов Крим і Рим Лежаного хліба нема
Перше подумай, а потім роби
Дурневі ні гори, ні низу
Жди, море, погоди
Перейшов крізь сито й решето

Роздайся, море, — жаба 
лізе

Хто плавав морем, тому калюжа не 
страшна
Сльозами море не доллєш '
3 чорного кота білого не зробиш
Лагідне слово дужче за кия
Хвалилася вівця, що в неї хвіст, як у 
жеребця

У чужій церкві не 
паламарюй

На вовка помовка, а заєць капусту з ’їв
Кому весілля, а курці смерть
Ні пава, ні ґава
Насміявся голений зі стриженого
На чиїм возі сидиш, того й пісню співай
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Б’ють Хому за Яремину Швець заслужив, а коваля повісили 
ВИНУ Від ворон відстала, до пав не пристала

За дурною головою і ногам нема 
покою

Вправа 44

1. Назвіть який-небудь відомий предмет (систему).
2. Опишіть проблему, пов’язану з цим предметом (системою).
3. Назвіть над- і підсистеми цього предмета (системи).
4. Опишіть минуле й майбутнє цього предмета (системи), його 
над- і підсистеми, а також, описуючи майбутнє, запропонуйте 
вирішення названої проблеми.
П р и к л а д :  тарілка; після використання її щоразу доводиться 
мити; надсистема — мийка, підсистема —дно, краї; до появи 
тарілки людина їла руками, використовувала придатні за 
функцією предмети й т. д.; для миття використовувала траву 
або воду з ріки; у майбутньому, можливо, тарілку не потрібно 
буде щоразу мити, оскільки вона може стати їстівною.

Вправа 45

Складіть довільний список систем, використовуючи схему.

Система Функція
системи

Функція
антисистеми
(протилежна)

Антисистема
(протилеж

ність)
Лампочка
Якір

Освітлення
Утримання

Затемнення
Переміщення

Абажур
Двигун

Вправа 46

За запропонованими двома словах придумайте й опишіть 
подію або побудуйте ланцюжок міркувань, з яких випливає 
висновок, що перше слово — система, а друге — антисистема. 
Слова: колектив —лапа.
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Вправа 47

Уявіть, що ви маєте здібність дистанційно змінювати на 
власний розсуд масу предметів, не руйнуючи їх і не змінюючи 
їхньої форми. Як ви скористаєтеся такою.здібністю?

Вправа 48

Назвіть справи, які не можна виконувати під водою. Знайдіть 
способи їх виконання під водою.

Вправа 49

Молодий Т. Едісон якось сидів у гостях у друга й просто крутив 
у руках сталевий дротик, придумуючи спосіб «зробити гроші». 
Трохи пізніше його друзі одержали патентна винахід шпильки. 
«Покрутіть що-небудь у руках», придумуючи спосіб «зробити 
гроші» на винаході.

Вправа 50

Приклади реальних природних явищ: вітер, дощ, град, сніг, 
веселка, луна, припливи, відливи, полярне сяйво. Придумайте 
фантастичні природні явища.

Вправа 51 -

1. Протягом 1 хвилини підберіть якнайбільше слів, беручи як 
початкову літеру зі слова калоша.
2. За 1 хвилину підберіть якнайбільше слів, що починаються 
на складка.
3. За 1 хвилину підберіть якнайбільше рим до слова калоша.
4. Розставте літери слова калоша в стовпчик і напишіть перші 
слова на відповідні літери, що спали на думку:



А —
Л —
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5. З кожним зі слів складіть речення.

Вправа 52

Опишіть подію, у якій ви обов’язково хотіли б узяти участь. 

Вправа 53

Напишіть імпровізацію на тему: «Я хотів би ще раз поговорити 
ні про що».

Вправа 54

Перекладіть із давньоруської сучасною українською мовою 
повідомлення очевидців падіння метеорита 25 червня 1290 р. 
«Бысть же о полудни внезапну надъ Устюгь облакь темень и 
бысть яко нощь темная... И посемь явившаяся и возсташа со 
все четыре страны тучи великія, изъ нихъже исхождаше молнія 
огненная беспрестани, и грому убо многу и страшну бывшу надъ 
градомъ Устюгом, яко же не слышати, что другъ с другомъ 
глаголати».

Вправа 55

Уявіть, що ніч зникла й століттями триває день. Що було б? 

Вправа 56

Уявіть, що рух часу прискорився або сповільнився в 10 разів. 
Що відбудеться?
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Вправа 57

Уявіть, що кожна людина з народження отримує властивість 
читати думки інших. Напишіть про те, як зміниться життя на 
Землі.

Вправа 58

1. Уявіть, що ви знаєте й умієте все. Ким ви хотіли б стати в 
цьому випадку?
2. Уявіть, що ви дуже мало знаєте й нічого не вмієте. Ким би 
ви хотіли стати в цьому випадку?

Вправа 59

Пригадайте, що таке омоніми. Поясніть зміст таких омонімів: 
атлас, бокс, ключ, провідник, вузол, йорж, місяць.

Вправа 60

Придумайте історію, подібну до мюнхгаузенівської або ще більш 
неймовірну. Барон Мюнхгаузен витягнув сам себе за волосся з 
болота, вивернув живого вовка навиворіт, літав на гарматному 
ядрі, їздив на половині коня.

Вправа 61

Уявіть, що, підійшовши ввечері до свого ліжка, ви почули, що 
ліжко... заговорило. Ваші дії?

Вправа 62

Придумайте які-небудь історії, користуючись таким прийомом: 
♦ візьміть два будь-які слова, далекі одне від одного за 
змістом;
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♦ з ’єднайте їх за допомогою прийменників і відмінків;
♦ отриману фразу покладіть в основу вигадки якої-небудь 
ситуації;
♦ опишіть задану ситуацію.

Вправа 63

Придумайте нові звуки, позначте їх літерами; придумайте 
«нові» слова, що починаються з «нових» звуків. Приклад: дьж, 
кль, бг — кльндьж, дьжабг, бгукль.
Напишіть маленьку фантазію з придуманими словами.

Вправа 64

Уявіть, що знайдено спосіб ловити й консервувати в банках 
вітер й, коли потрібно, використовувати його порціями. 
Напишіть маленьке оповідання, у якому пояснюються деякі 
ситуації використання вітру.

Вправа 65

За 5 хвилин напишіть міні-твір із наступними словами: нудьга, 
ножиці, гуру, стадіон, клавіші, зірка, варіації.

Вправа 66

Уявіть, що всі предмети й речі, які оточують вас, розмовляють 
між собою своєю мовою. Виділіть два з них, чий діалог може 
бути найцікавішим. Запишіть цей діалог.

Вправа 67

Перекажіть яку-небудь казку «навпаки»: позитивних героїв 
зробіть негативними, а негативних — позитивними.
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Вправа 68

Назвіть будь-який предмет і напишіть його біографію.

Вправа 69

Напишіть етюд із пропонованими умовами:
• тема: Яка досада!
• початкова фраза: Стою я якось на зупинці, раптом...
• фінальна фраза: Настав полудень.
Етюд повинен бути логічно послідовним і цілісним.

Вправа 70

Розкажіть про мешканців будинку, світло у вікнах якого майже 
завжди загоряється так, як показано на малюнках. Урахуйте при 
цьому, що в будинку 25 квартир, а світло горить у «позначених» 
вікнах.

1

□ □ □ □ о
о □ о □ о
□ □ 0 о □
□ □ □ □ □
о □ □ о □

6.00, темно

2

□ □ □ □ □
о о □ □ □
□ □ □ □ □
о □ □ п 0
□ □ о □ □

19.30, присмерок

Вправа 71

Малята люблять ставити питання, на які не завжди просто 
відповісти.
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— Чому корова не літає?
— У неї немає крил.
— А чому тоді курка не літає?
Наведіть приклади таких питань і варіанти відповідей на них.

Вправа 72

Придумайте історію, що складається з 5 речень і включає такі 
слова й словосполучення: страшна дівчинка; мухомор; злива; 
базар; годинник, що відраховує час назад.

Вправа 73

В ікінги при написанні поетичних творів застосовували 
кенінги — поетичні образи, виражені словосполученням 
«іменник у називному відмінку+ іменник у родовому відмінку». 
Н а п р и к л а д :  кінь моря — корабель; тріск стріл — битва; шип 
ран — меч; оса трупів — ворон.
Складіть власні кенінги для таких слів: асфальт, вовк, іржа, 
сонце, фонтан.

Вправа 74

У Франції в XVII ст. була популярною літературна гра «буриме» 
{буриме— вірш, зазвичай жартівливого характеру, на заздалегідь 
задані рими, які не можна переставляти, змінювати). Приклад: 
тиша—миша.

Нічна запала тиша,
До сіней вбігла миша.

Придумайте власні буриме на рими: вітерці — горобці, ласки — 
казки, роса — небеса.

Вправа 75

Придумайте кілька власних загадок. Для цього предмет, який 
загадується, достатньо представити у формі (або за дією) 
чогось іншого, що дуже нагадує цей предмет.
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П р и к л а д :  капустяне листя щільно сповиває хрустким 
вбранням качан, причому це вбрання не має жодного ґудзика — 
сто одежинок і всі без застібок.

Вправа 76

1. Допишіть у таблицю будь-які іменники.
2. Скомбінуйте різні префікси з різними іменниками.
3. Виберіть найцікавіші слова, що вийшли, і поясніть їхні 
значення.

Префікси Іменники

Архі-
Анти-
Напів-
Над-
Міні-
Максі-
Недо-

Вправа 77

Лимерик — це віршована історія-небилиця.

Якось один молодий чоловік 
їхав із міста прямісінько вбік.
Міст обминув, почалапав по броду,
Ледь замутивши сухісіньку воду.
Ось він який, молодий чоловік!

Придумайте свої лимерики за схемою:
♦ перший рядок — вибір героя;
♦ другий — указівка на його ознаку, що виявилася в дії;
♦ третій і четвертий — сама дія;
♦ п’ятий — епітет, що пародіює зміст образу.
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Вправа 78

Зробіть малюнок простим олівцем. Набравши силікатного клею в 
піпетку, нанесіть його вздовж олівцевого контуру. Після підсихання 
клею простір між контурами розфарбуйте яскравими фарбами.

Вправа 79

Сильно зімніть аркуш. А тепер що-небудь намалюйте, особливо 
не розгладжуючи папір.

Вправа 80

Розплавте пластилін. Зроб іть  малюнок розплавленим 
пластиліном.

Вправа 81

Зробіть малюнок кольоровими плямами.

Вправа 82

Зробіть малюнок яким и-небудь контурами (зірочками, 
білочками, грибами тощо).

Вправа 83

Зробіть малюнок геометричними фігурами.

Вправа 84

Намалюйте що-небудь так, як малює мороз на вікнах.

Вправа 85

Зробіть малюнок яскравими лампочками.
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Вправа 86

Уявіть, що ви первісна людина. Зробіть свій наскельний 
малюнок.

Вправа 87

Намалюйте шматочок світу з погляду павучка.

Вправа 88

Намалюйте що-небудь із погляду собаки, для якої світ майже 
чорно-білий.

Вправа 89

Уявіть себе змією, яка бачить в основному теплі об’єкти: і чим 
тепліше, тим яскравіше. Зробіть «малюнок змії».

Вправа 90

Намалюйте свій найцікавіший сон.

Вправа 91

Зробіть колаж будинку, у якому ви хотіли б жити.

Вправа 92

Виберіть будь-який неживий предмет. Намалюйте його живим. 
Н а п р и к л а д ,  будинок: двері — як рот, вікна — як очі, дах — 
як берет.

Вправа 93

Намалюйте «будинок, у якому живе Дощ».
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Вправа 94

Намалюйте «будинок, у якому живе Сонце».

Вправа 95

Виразіть символічно однією деталлю п’ять яких-небудь понять. 

Вправа 96

Намалюйте щось, що цілком не помістилося на сторінці. 

Вправа 97

Намалюйте свій знак зодіаку, надайте йому властивих тільки 
вам індивідуальних рис.

299К о І

ПЕРЕРВА

♦ Щоб зруйнувати стару звичку — потрібно боротися з нею 
близько 40 днів, а щоб установити нову — потрібно витратити 
близько 90 днів!

♦ Людське око за ідеальних умов може помітити вночі з 
вершини гори світло палаючого сірника на відстані 8 км.

♦ Чутливість ока до світла після перебування в темряві 
протягом  1 хв збільшується в 10 разів, після 10 хв — у 
6000 разів, після 20 хв — у 25 000 разів (досягає межі).

♦ Однак, наприклад, у нічного павука чутливість ока в 
10 разів вища, ніж у нас.

♦ Вальдшнеп бачить усе на 360° (має круговий зір). Але 
хижаки краще бачать те, що рухається, а не стоїть на місці.

♦ М. О. Рубакін прочитав 250 тисяч книг.
♦ На сторінку літературного журналу в М. Горького йшло 

менше хвилини з повним засвоєнням інформації (за спогада
ми О. С. Новикова-Прибоя).
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♦ Т. Едісон читав відразу 2 -3  рядки, запам’ятовуючи текст 
мало не сторінками завдяки максимальному зосередженню.

♦ С. Цвейг про Бальзака: «Погляд його охоплював сім- 
вісім рядків відразу... Часто одне-єдине слово дозволяло йому 
засвоїти зміст цілої фрази».

♦ Мислення, щоб бути в головномутворчим, пластичним, 
повинне в чомусь другорядному бути застиглим, спиратися на 
стереотипи, алгоритми. (За О. Леонтьєвим.)

♦ Ампер одного разу, виходячи з будинку, написав крей
дою на дверях, попереджаючи гостей: «Пана Ампера немає 
вдома». Повернувшись за годину, побачив напис і знову пішов.

♦ Ньютон одного разу вирішив зварити яйце. Узяв годин
ник, зафіксував час, а через певний час виявив яйце в руці, а 
годи н н и к у каструл і.

♦ Жуковський (авіатор) одного разу провів чудесний вечір 
із друзями, розмовляючи з ними у своїй вітальні. Після чого 
встав, попрощався й пішов, вибачившись, що засидівся.
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