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Вдовіченка Миколи Вдовіченко Влентини 

Бердника Богдана 

Татарової Яніни 

Старинка Андрія 

Мирної Т.Г. 

Красноштана Богдана 
Покотила Анлрія 



Готуючи цей проект ми 

мали на меті 

 Розвивати навички пошукової 

діяльності; 

 Дізнатися та навчити інших 

ефективно використовувати 

можливості власного мозку для 

розвитку інтелектуальних навичок; 

 Дослідити існуючі методи 

ефективного читання, слухання і 

запам’ятовування. 





Татарова Я.  Вдовіченко В. 

Вдовіченко М.  Старинко А.

Покотило А .  Красноштан Б.

Бердник Б.

Мирна Т.Г. – бібліотекар
-керівник



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способи ефекттивного слухання 
Поки ми навчаємося в школі, значний обсяг інформації отримуємо з пояснень учителів. Тому важливо 

розвивати навички ефективного слухання. Процес слухання не простий. Він складається з трьох етапів, і його 

можна описати формулою трьох «З»: Зосередитися. Зрозуміти. Запам’ятати. 

 

Зосередитися – означає сконцентрувати свою увагу, відволіктися 
від всього стороннього. Та щоб стати добрим слухачем, треба 
навчитись зосереджуватись і на тому , що не дуже цікаве. Якщо 
ти за типом сприйняття – візуал, доцільно в цей час робити 
короткі записи або малювати схеми.

Зрозуміти –означає правильно розшифрувати інформацію. Для 
цього треба не лише слухати , а й стежити за мімікою, жестами 
учителя, старанно уявляти те. Що він розповідає, перейматися 
його почуттями. Якщо ти щось не розумієш - не соромся 
перепитати.

Запам’ятати – означає зберегти інформацію в пам яті. Якщо ти 
почув дату , прізвище або номер вправи, повтори їх про себе два, 
три, чотири рази або запиши, інакше вони вивітряться з голови 
вже за 20 секунд.



Тищенко Марія 

Мені допомагає запам’ятати матеріал на 

уроці моя уважність. Намагаюся не 

відволікатися на якісь другорядні справи. 

 

 

 

Покотило Оксана Станіславівна – учитель 

математики 

Щоб на уроці добре запам’ятати  матеріал я думаю 

найважливішою умовою  є уважність, зосередженість і 

ретельне виконання всіх вимог учителя. 

 

 

 

 

Кравченко Наталя Василівна – учитель 

української мови 

Я думаю, що основною умовою є уважність . 

Можна повторювати сказане вчителем,чи 

самостійно прочитане, про себе в умі. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чи сидів ти колись над довжелезним параграфом і не знав з чого почати? Якщо так, то 

спробуй користуватися всесвітньо відомим методом ефективного читання «ПЗ три 

П». Це скорочення від слів :  Переглянь! Запитай! Прочитай! Перекажи! Повтори! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Спочатку не читай а просто переглянь параграф:

• заголовок і підзаголовки;

• перший і отанній абзаци;

• ілюстрації і затиси до них;

• підсумки.

• Переглядаючи запитай 
• прочитай усі заголовки що містяться у тексті;

• запитай у себе о ти знаєш зцієї теми; що тамятаєш  з 
розповіді вчителя, де чув, читав, бачив по телевізору;

• перефразуй запитання у заголовки 

• Потім уважно прочитай матеріал. Під час читання:

• шукай відповіді на запитання;

• зверни увагу на виділене іншим шрифтом;

• сповільнюй темп читання у складних місцях, розберися 
з тим, що не зрозуміло.



 

 

 

 

 

 

 

 

• Повтори весь матеріал:

• Переглядай картки у довільному порядку, аж поки не 
запамятаєш усе.

• Перед уроком ще раз переглянь параграф  і картки.

• Перекажи прочитане:

• запиши найважливіше на картках. (Найбільший ефект: 
Читай! Говори! Слухай! Пиши!)

• Постав собі запитання і вголос дай відповіді на них.( Тут 
починає діяти потрійний ефект: Читай! Говори! Cлухай.)



 

 

                             

 

 

 

 

 

Чабан Віталій. 

Коли я готую уроки і доводиться 

вивчати складний матеріал, щоб 

його запам’ятати, мені необхідно 

прочитати два – три рази. А потім 

переказую, уявляючи що я на уроці. 

 

 

Лежненко Саша. 

Я дуже люблю спорт, спілкування з друзями. 

Мені говорять що я дуже активний і рухливий. 

Мабуть ці якості заважають мені зосередитись. 

Тому щоб запам’ятати матеріал домашнього 

завдання я маю прочитати його разів два. 

 

Татарова Яніна. 

Готуючись до уроків, доводиться щодня 

вивчати велику кількість матеріалу, адже я 

учениця 9 класу. Це не тільки об’ємні параграфи , 

а й багато віршів на пам’ять. Тому дуже важливо 

зосередитись і дуже уважно читати та 

повторювати прочитане. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пам’ять – це здатність нервової системи 
зберігати і відтворювати інформацію.

Інтелект – розум, здатність людини мислити.

Таємниці пам'яті завжди привертали увагу дослідників. Так грецький 
філософ Платон вважав, що пам’ять подібна до воскової пластини, на 
якій утворюється відбиток твердого предмета. Як поверхня воскової 

пластини з часом розгладжується, так і відбитки різних подій 
стираються, з пам'яті з плином часу. 

Греки так обожнювали пам’ять, що у їхній міфології з'явилась навіть 
богиня пам'яті – Мнемезіда.  

Від її імені походить поняття “Мнемонічні прийоми”, тобто прийоми 
кращого запам'ятовування.



Запам’ятовування може бути мимовільним і довільним.
Мимовільне запам’ятовування відбувається в тих випадках коли , коли

людина  не ставить перед собою спеціальної мети запам’ятати.

Наприклад, якщо розмова двох людей, 

випадково почута, вам цікава, то ви з 

легкістю її запам’ятаєте.

А от довільне запам’ятовування пов’язане зі свідомим, навмисним
запам’ятовуванням матеріалу , воно вимагає певних вольових зусиль і
спеціальних прийомів та зосередження.

Що допомагає зосередитись?
•Тиша.
•Добра організація.
•Багатий словниковий запас.
•Швидке читання.
•Регулярні перерви. 

•



Сторонні звуки. Телевізор, плач немовляти, навіть транспортний шум 
відволікають увагу. А якщо по телевізору  показують улюблений серіал,ти 
набагато краще замам’ятаєш зміст цієї серії, ніж того,що встиг прочитати 
під час рекламних пауз.
Належна організація робочого місця. Перш ніж приступити до роботи, 
перевір, чи є на робочому місці все необхідне.
Бідний словниковий запас. Іноді увага розсіються тому,що в тексті є 
незнайомі слова. Зазвичай зміст цього слова проясниться з контексту.
Надто повільне читання. Часто дітям, які вивчають складний матеріал, 
говорять: “Читай повільно і уважно”. Та що повільніше читає людина, то 
швидше розсіюється її увага. Оскільки в короткотривалій пам’яті 
інформація зберігається не більше30 секунд важливо в цей час дочитати 
речення до кінця, а краще – цілий абзац.
Відсутність перерв. Більшість людей, які мають проблеми з 
концентрацією уваги, кажуть, що вона різко знижується через 30-40 
хвилин після початку роботи. Тому замість працювати через силу, зроби 
перерву на 5-15 хвилин.



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недосипання 

Розумові 

перенавантаження 

Неуважність 

Дипресія 

Стреси 

Вживання ліків, 

що впливають на 

пам’ять 



 

Уважно роздивись малюнок протягом  хвилини. Накрий його аркушем і дай відповіді на 

питання: 

 

1. Скільки порцій морозива на малюнку? 

2. Продавець у кепці? 

3. Скільки разів повторюється напис «Морозиво» 

4. Скільки порцій морозива у дівчинки? 

5. Скільки порцій у хлопчика? 

6. Скільки порцій у продавця? 

7. Що робить пеcик? 

8. Продавець у окулярах? 

9. Дівчинка у босоніжках чи кросівках? 

10. Якого кольору куртка у хлопчика? 

 

Якщо ти правильно відповів на: 

1 питання – у тебе слабка пам'ять. Тренуй її. 

5 запитань – необхідно наполегливо тренувати пам'ять. 

8 запитань – маєш добру пам'ять. 

Усі 10 запитань – молодець, у тебе відмінна пам’ять. 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яна Татарова  

Я прочитую по два рази текст, а 

якщо необхідно вивчити вірш, то, 

по строфі. 

 

 

Кравченко Сергій 

Володимирович – вчитель 

англійськоїмови  

Щоб краще запам’ятати, 

я читаю текст репом. 

 

Саша Сміян 

Щоб краще запам’ятати 

просто багато разів  читаю. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Як налаштувати мозок на потрібну хвилю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчи когось. Найкращий спосіб 

запамятати – навчити іншу людину. 

Якщо поруч немає, повчи свого кота, 

собаку чи плюшевого ведмедика.   

 

 
Використовуй свою уяву. Ти легше 

запам’ятаєш інформацію, якщо 

задієш обидві півкулі головного 

мозку. Наприклад якщо хочеш 

запам’ятати час коли треба 

повернутися додому, уяви великий 

годинник, що показує цей час і 

кличе тебе. 

додому. 

 Використовуй більш як один канал 

сприйняття. Наприклад читай у голос. 

Можеш записати текст на диктофон,  потім 

послухати його перед сном. Можна 

записати на клейких папірцях, малювати 

схеми і  розвішувати на видноті, аж поки 

запам’ятаєш. 

 

 



Кілька порад , як правильно живити мозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вранці обов’язково снідай. На сніданок 

їж фрукти багаті на калій і вітамін С 

(апельсини, банани, капусту, лимони і 

т.д.) 

 

 

До щоденного меню включайте , 

горіхи, рослинні жири, адже 

риб’ячий жир та олії відіграють 

вирішальну роль у створенні 

“Інформаційних волокон мозку”  

 

Жирна морська риба корисна для 

твого мозку. Проси маму готувати 

тобі бутерброди з рибою і овочами 

(помідором огірком листком салату) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В їжу необхідно використовувати 

йодовану сіль. Дефіцит цього  

мікроелементу  призводить до 

послаблення мозкової діяльності 

 

Будь – яке обмеження ,спричинене 

нерозумними дієтами чи дефіцитом 

мікроелементів шкодить здоров’ю 

взагалі  та роботі мозку, зокрема. 

 

Для збагачення мозку киснем 

щодня гуляй на свіжому повітрі, 

виконуй  фізичні вправи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердник Олександр. 

Я із задоволенням споживаю 

багато овочів і фруктів, тобто їжу 

натуральну. Тому, що ці продукти 

містять багато вітамінів та інших 

корисних для мозку речовин. 

 

Леженко Ігор. 

Їм овочі і фрукти. На уроках 

основ здоров’я дізнався, що 

необхідно у їжу споживати йодовану 

сіль бо у нас природний дефіцит 

йоду , а це дуже необхідний 

мікроелемент для роботи мозку . 

тому поговорю вдома, щоб ми 

солили їжу йодованою сіллю. 

 

Кравченко Наталя 

Василівна- вчитель 

української мови 

Для роботи мозку вважаю 

корисними є фрукти, овочі. 

Головне раціонально харчуватись  

вживаючи різноманітну їжу. Я 

люблю моркву, яблука, лимони, 

рибу,  рис, картоплю, гречку, 



Використані джерела
Навички заради здоров’я. Навчання здоровому способу життя на
засадах життєвих навичок: важливий компонент школи,
дружньої до дитини, школи , що підтримує здоров’я. - ВООЗ,

ЮНІСЕФ. – К.,2004.
Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.// Основи здоров’я: Підручник для 
7-го класу . - К.: Алатон, 2007. – 207с.
Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. // Основи здоров’я:  Підручник для 
8-го класу . - К.: Алатон, 2007. – 132с.
БойченкоТ.Є., Василашко І.П. // Основи здоров’я:  Підручник для 7-го 
класу . - К.: Генеза, 2007. – 167с.


