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УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ –  
ВАЖЛИВА УМОВА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В умовах інформатизації суспільства все більшого значення набуває 
самоосвіта. Тому дуже важливо вміти працювати з літературними 
джерелами. Читання, опрацювання інформації – справа не проста. 

Першою умовою ефективного опрацювання документів є 
спрямованість, тобто мета читання (з якою метою читається конкретний 
документ). Вона активізує мислення, сприяє кращому розумінню та 
запам’ятовуванню прочитаного, робить сприйняття інформації більш 
цілеспрямованим. 

Опрацювання інформації вимагає творчого підходу, натхнення. Саме 
завдяки цьому підвищується ефективність роботи з літературою. Але навіть 
коли натхнення і відсутнє, то потрібно зусиллям волі примусити себе 
працювати, осмислювати прочитане творчо. 

Уважність, зосередженість над текстом багато в чому визначають 
якість опрацювання інформації. 

Під час читання можуть діяти різні подразники – шум, розмови, 
музика, власні думки тощо. Вони, всупереч бажанню людини, діють на 
центральну нервову систему, погіршують умови для мислення. Навіть якщо 
сторонні звуки і не помічаються свідомістю, то їх фіксує нервова система.  
При певному рівні шуму увага читача відволікається, швидше наступає втома 
і якість засвоєння інформації суттєво погіршується. З цієї причини, щоб 
покращувати умови розумової праці, потрібно різні завади усувати. 

Разом з тим, не слід забувати, що умови праці у повній ізоляції від 
зовнішнього середовища (навіть при цілковитому усамітненні) також не 
оптимальні. У даному разі на перешкоді успішному засвоєнню прочитаного 
можуть стати власні думки, відволікання роздумами про щось стороннє. 

Важливий фактор успішності роботи з інформацією – самостійність. 
Кожний абзац, сторінка прочитаного повинні бути без поспіху 
проаналізовані, обдумані стосовно до поставленої мети. Тільки вдумливий, 
самостійний аналіз прочитаного дасть можливість переконатись у своїх 
судженнях, закріпити думку, поняття, уявлення. 

Дуже важливим фактором під час опрацювання літератури може стати 
наполегливість і систематичність. Часто, особливо читаючи складний 
новий текст, важко, а то й неможливо усвідомити його з першого разу. 
Доводиться читати й перечитувати, намагаючись досягти повного розуміння 
матеріалу. 

Послідовне, систематичне читання покращує засвоєння матеріалу, що 
опрацьовується. Відволікання зриває, порушує логічно налаштовану думку, 
викликає втому. Систематичне ретельне читання за планом, з обдумуванням 
та аналізом прочитаного набагато продуктивніше безсистемного читання. 



Продуктивність опрацювання інформації суттєво залежить від 
розумової працездатності. Остання, в свою чергу, залежить від уміння 
правильно розподіляти час для роботи та доцільно використовувати 
фізіологічні перерви. Після 1-2 годин безперервного читання обов’язковими 
повинні бути перерви на 5-7 хвилин, нескладні фізичні вправи, обтирання 
обличчя теплою водою або посилене глибоке дихання, Все це стимулює 
центральну нервову систему і підвищує працездатність. Інколи, читаючи 
складний текст, корисно відключитись на 2-3 хвилини. 

Опрацьовуючи текст, потрібно домагатись, щоб будь-яке місце у ньому 
було зрозумілим. У окремих випадках потрібно не тільки зрозуміти, а й 
запам’ятати текст на певний період часу. Кожна людина повинна володіти 
мистецтвом запам’ятовування. 

Існують різні способи запам’ятовування. 
Механічний спосіб грунтується на багаторазовому повторюванні й 

запам’ятовуванні прочитаного. При такому запам’ятовуванні 
(“зазубрюванні”) не забезпечується логічний зв’язок між окремим 
елементами прочитаного тексту. Цей спосіб найменш ефективний серед усіх 
інших. Він може бути застосований в обмежених випадках – для 
запам’ятовування дат, формул, цитат, іншомовних слів тощо. 

Повторювання може бути пасивним (перечитування декілька разів) і 
активним (перечитування з переказом). Другий підхід більш результативний, 
тому що в ньому поєднуються заучування й самоконтроль. 

Відомо, що тренування пам’яті чисельними повторюваннями 
малоефективне. Пам’ять повинна спиратись не на формальне сприйняття, а 
на активну мислительну діяльність. Запам’ятовувати – значить мислити. І в 
цьому повинна бути запорука ефективності пам’яті, підвищення 
продуктивності розумової праці, 

Смисловий спосіб грунтується на запам’ятовуванні логічних зв’язків 
між окремими елементами прочитаного (тому цей спосіб запам’ятовування 
правильніше називати логічно-смисловим). У процесі читання важливо 
зрозуміти не окремі елементи, а весь текст в цілому, його суть, спрямованість 
значення. Часто досить швидко прочитати текст один раз, щоб його 
запам’ятати. Але при цьому особливу увагу необхідно приділяти логічним 
зв’язкам у ньому. Смисловий спосіб запам’ятовування набагато 
ефективніший механічного. 

Довільний спосіб ґрунтується на застосуванні різноманітних 
мнемонічних прийомів. Найбільшого поширення серед них набув вибірковий 
мнемонічний прийом. Перед опрацюванням інформації ставлять мету – 
запам’ятати лише конкретний матеріал (залежно від мети опрацювання 
конкретного джерела). Заздалегідь визначена спрямованість спрощує 
запам’ятовування матеріалу, що опрацьовується. 

Інший мнемонічний прийом являє собою часову спрямованість, тобто 
потрібну тривалість запам’ятовування. Так, студент зусиллям волі примушує 
себе запам’ятати великий обсяг навчального матеріалу на короткий термін з 



метою скласти іспит. Звичайно така інформація зберігається в пам’яті зовсім 
недовго.  

Довільний спосіб запам’ятовування підпорядковується формулі: яка 
спрямованість, таке й запам’ятовування. Він має ефективність лише при 
поєднанні із логічно-смисловим запам’ятовуванням. 

Мимовільний спосіб ґрунтується на випадковому запам’ятовуванні (без 
наміру, спрямування) окремих фрагментів тексту, зумовленим емоціями, що 
виникають у процесі читання. 

Загальновідомо, що людина запам’ятовує повніше і надовго не тільки 
тоді, коли у неї виникає бажання, але й тоді, коли таке бажання відсутнє, що 
трапляється під час активного, творчого читання. Так, під час рецензування 
наукової праці (монографії, дисертації тощо) науковець мимовільно добре 
запам’ятовує її зміст. 

Прочитаний текст зберігається в пам’яті певний час. Поступово він 
починає забуватися. Спочатку після сприйняття інформації процес забування 
відбувається найбільш швидко, з часом темп його сповільнюється. 
Встановлено, що в середньому тільки через один день забувається біля 23-
25% сприйнятої інформації, через 5 днів - біля 35% і через 10 днів – 40%. 

Суттєве значення для успішного опрацювання літературних джерел має 
швидке та інтенсивне читання 

Читання, яке супроводжується записами, вимагає багато часу. Проте 
записи роблять не завжди. Інколи виникає потреба переглянути значний 
обсяг інформації, щоб потім, уже по можливості, зробити необхідні записи. В 
такому разі потрібно мати певні навички швидкого та інтенсивного читання, 

За даними статистики, людина сприймає за рахунок зору 90% 
інформації, а з них 70% за рахунок читання. Не досить просто вміти читати, 
потрібно оволодіти читанням як одним з видів інтелектуальної діяльності. 
Школи швидкого читання в наш час знайшли широке поширення в США, 
Англії, Франції, Італії, Швейцарії, Німеччині, Польщі та в інших країнах. 
Відомі імена багатьох великих людей, які читали дуже швидко. Жан-Жак 
Руссо, Олександр Пушкін, Наполеон Бонапарт, Оноре де Бальзак, Микола 
Чернишевський, Максим Горький, Альберт Ейнштейн та інші. Наполеон 
прочитував дві тисячі слів за хвилину, чотири тисячі прочитував Максим 
Горький. Відомий освітянин М.О. Рубакін прочитав за своє життя близько 
200 тисяч книг, тобто 2750 за рік. На значну кількість прочитаних книг він 
склав анотації, рецензії, реферати. 

Люди, що швидко читають, звичайно мають значні розумові здібності. 
Крім того, вони систематично удосконалюють техніку читання. 

Під терміном “швидке читання” розуміють швидке сприйняття 
інформації тексту з оптимальним, найкращим коефіцієнтом усвідомлення і 
засвоєння. Три якості швидкого читання — швидкість, розуміння, 
запам’ятовування – обов’язкові. 

Як не парадоксально, але повільний темп читання, який є властивим 
для більшості людей і який вважають найкращим для повного і правильного 
розуміння інформації тексту, насправді, як це доведено експериментальними 



дослідженнями, не лише не покращує, а, навпаки, через недостатню 
психологічну мобілізацію людини, значно погіршує якісні характеристики 
читання. 

Суть справи зводиться до того, що, читаючи звичайним, традиційним 
способом, людина приділяє однакову увагу всім словам тексту і тому не так 
чітко та повно засвоюється його зміст. Той, хто читає швидко, оперативно 
слідкує за розвитком думки автора тексту, що активізує увагу читача, 
мобілізує пам’ять і, як наслідок, дозволяє йому інтенсивно мислити з 
великою швидкістю. Така психолого-фізіологічна зібраність та 
організованість дає можливість читачеві працювати над текстом в якісно 
найкращому режимі. Тому швидке читання дозволяє не лише оперативно 
усвідомлювати сутність інформації тексту, але й набагато глибше її розуміти, 
а, як наслідок, більш міцно засвоювати прочитане. Усе це посилює 
інтелектуальну та емоційну активність читача і сприяє найпродуктивнішому 
читанню. 

Деякі закордонні автори, наприклад у США, використовують у цьому 
ж розумінні термін “інтенсивне читання”. Під інтенсивним читанням 
розуміють уміння людини не лише володіти великою швидкістю читання, а й 
уміло нею маневрувати, а також оперативно змінювати підходи до тексту з 
урахуванням його приналежності до того чи іншого функціонально-мовного 
стилю, жанру тощо. Встановлено, що  тексти   загальнонаукового або 
суспільно-публіцистичного стилю потребують абстрактно-понятійного коду 
роботи з ними, а тексти художньо-мовного стилю - образно-емоційного 
сприйняття. 

Швидке читання іноді вважають поверховим, тому серед читачів 
можна почути такий афоризм: “Швидке читання виховує ерудитів, а повільне 
– мудреців”. Однак наукові дослідження переконують, що подібні уявлення 
не мають під собою грунту. Швидке читання в більшій мірі відповідає 
фізіології людини, воно не так втомлює. Навпаки до читаючого повільно 
втома приходить швидше через незібраність уваги, пасивність пам’яті, 
в’ялість механізму розумової діяльності. 

Спеціалісти відмічають такі основні причини традиційного, повільного 
методу читання: 

1) неефективність роботи аналізаторів, що супроводжують читання, - 
мовнорухового, мовнослухового й зорових рецепторів, що надсилають 
інформацію в мозок; 

2) мале поле зору, регресивний рух очей (повернення назад, до 
прочитаного); 

3) недостатня зосередженість уваги; 
4) пасивність пам’яті; 
5) кволість механізму мислення; 
6) погана ознайомленість з лінгвістичною природою тексту (з позицій 

прискореного його сприйняття), закономірностями його логіко-
композиційних структур структурування; 



7) низький рівень володіння стратегією читання (відсутність гнучкого 
підходу до вибору режиму читання) і науковою організацією інтелектуальної 
праці. 

Зупинимося на деяких з названих причин детальніше. 
Читання – це особлива форма мовного спілкування - пошук, 

сприйняття й вивчення текстової інформації. Воно являє собою складний 
комплекс фізіологічних й психологічних процесів, що здійснюються за 
допомогою органів зору, мови й слуху. Керуючим органом є головний мозок, 
який опрацьовує інформацію. 

Функціонально-структурну модель звичного, повільного читання 
досить умовно й наближено можна подати таким чином. Читач сприймає 
слово спочатку очима, потім промовляє його про себе і лише після цього 
усвідомлює його зміст. Утворюється ланцюжок послідовної роботи очей, 
мовного апарату й слухового апарату. Здається, що така багатоступінчаста 
обробка тексту сприяє інтенсифікації читання. В дійсності, як показують 
дослідження, такий загальновідомий підхід значно гальмує процес читання і 
не забезпечує високий рівень якості засвоєння прочитаного. Чому? 

Перша причина, що стримує інтенсивність читання, – це “звуковий 
бар’єр” – промовляння читачем тексту про себе, так звана артикуляція. Чим 
це пояснюється? 

По-перше, коли промовляється слово, очі довго затримуються на 
ньому. Це за умов, що вони здатні моментально фотографувати цілі 
комплекси графічної інформації. 

По-друге, швидкість читання за допомогою промовляння не може бути 
й більшою, ніж можлива швидкість роботи органів мовлення. Протягом 
хвилини людина промовляє близько 150-200 слів. 

По-третє, під час традиційного читання людина в більшій мірі чує 
текст, ніж бачить його. Адже відомо, що зір може сприймати й передавати 
інформацію в мозок у 10 000 разів швидше, ніж слух. 

І, нарешті, по-четверте, читач, що промовляє про себе пов’язує свою 
увагу насамперед з читанням слів, а не думок, що є перепоною активного 
мислення й високої ефективності читання.  

Отже, цілком очевидно, що промовляння тексту й сприйняття його на 
слух значно гальмують як швидкість читання, так і його продуктивність. 
Звуковий бар’єр виявляється тією межею, через яку читач переступити не 
може. Як же досягти більш швидкого й ефективного читання? 

Експериментально доведено, що інформація, яка міститься в тексті, 
може передаватися в мозок напряму - безпосередньо від очей. Для цього 
ланцюжок: очі Þ мова Þ слух потрібно позбавити двох останніх ланок, 
залишивши лише зір, тобто вийти на так зване візуальне читання - лише 
очима, 

Повільне читання — своєрідна данина початковій школі, коли 
здійснювалось комплексне сприйняття прочитуваного слова, за допомогою 
трьох рецепторів - зорового, слухового й мовнорухового. Роблячи перші 
кроки на шляху читання, дитина промовляє слова спочатку по буквах, а 



потім по складах, і, нарешті, читає усе слово цілком. Отже між побаченим і 
промовленим словом установлюється міцний рефлекторний зв’язок і 
формується стереотипна звичка промовляти текст спочатку вголос, потім 
пошепки і, нарешті, про себе. І ця набута звичка виявляється дуже й дуже 
стійкою. Вона, власне, супроводжує усе життя більшість читачів. 

Щоб опанувати режимом швидкого й інтенсивного читання, слід 
зруйнувати шкільний стереотип читання і навчитися сприймати інформацію 
напряму – за допомогою безпосереднього зв’язку органів зору з 
відповідними аналізаторами, що знаходятьсяв корі головного мозку. 
Побороти цю небажану стереотипну звичку можна кількома способами:  

1) палець руки тримають на губах, щоб вони не рухались;  
2) затиснути зубами олівець так, щоб ні язик, ні губи його не 

торкались;  
3) притиснути язик до зубів або стиснути його зубами. 
Для опанування технікою швидкого читання після певного пригнічення 

Інерційної артикуляції слід вийти на так зване візуальне читання – читання 
очима. Не дивлячись на довгу історію вивчення сприйняття за допомогою 
зору, наука, на жаль, ще й сьогодні не відгадала всіх його таємниць. Проте, 
учені впевнені, що людина не завжди  ефективно використовує свій зір. Цей 
висновок безпосередньо стосується й процесу читання. 

Дослідники стверджують, що очі людини можуть бути або в стані 
фіксації (зупинки), або в стані зміни точок фіксації (руху). Крім того, очі 
сприймають об’єкт лише в першому стані, тобто бачення тексту 
здійснюється лише під час зупинок. Тому важливого значення набуває так 
зване поле зору, тобто ділянка графічної інформації, що сприймається очима 
за одну фіксацію. Вважають, що поле зору – фізіологічна величина, стала для 
кожної конкретної людини. Тому, коли мова йде про необхідність 
розширення поля зору при читанні, правильніше було б говорити про 
збільшення поля сприйняття інформації, У зв’язку з цим викликають інтерес 
такі терміни, як “горизонтальне” й “вертикальне” поле читання. 
Горизонтальне поле – це частина рядка, що сприймається за одну фіксацію. 

Швидке й інтенсивне читання передбачає не лише збільшення 
швидкості читання, але й підвищення ефективності розуміння й засвоєння 
прочитаного. Воно потребує також значної інтелектуальної ініціативи 
читача, активізації його психічної діяльності, мобілізації ряду його 
психофізіологічних функцій – уваги, пам’яті, мислення. На перший план 
виступає насамперед увага, 

Активність сприйняття, розуміння й запам’ятовування інформації 
тексту в значній мірі залежить від уваги, роль якої К.Д.Ушинський образно 
визначав так:  “Увага є саме ті двері,  через які проходить усе,  що входить в 
душу людини із зовнішнього світу”. Під увагою в психології розуміють 
зосередженість психічної діяльності на якому-небудь об’єкті чи дії, здібність 
утримувати цей об’єкт у полі спостереження певний строк і свідомо 
опрацьовувати інформацію. Увага не є самостійний психічний процес. Вона 
не має свого конкретного змісту, оскільки не може здійснюватися поза 



іншими процесами. Увага – властивість усіх пізнавальних та емоційних 
процесів. Без цілеспрямованої стійкої уваги неможлива ніяка серйозна 
робота, це основна умова інтенсифікації будь-якої діяльності. Щоб виховати 
увагу, потрібно знати її особливості. 

Розрізняють три види уваги:  
1) увага, що виникає без усяких зусиль з боку людини; 
2) увага, що залежить від вольових зусиль людини;  
3) увага, що виникає після уваги, викликаної вольовими зусиллями. 
Крім того, для уваги характерними є такі властивості – об’єм, 

переключення, розподіл, концентрація й стійкість. Об’єм уваги тісно 
пов’язаний з такою її властивістю, як здатність до переключання - здатність 
до переносу її із одного об’єкта діяльності на інший. Зараз вченими доведено, 
що коли людина займається кількома справами, то вона їх виконує зовсім не 
одночасно. Непомітно для себе людина переключає свою увагу з одного 
об’єкта на інший. Процес мислення дискретний - він йде імпульсами, 
квантами. Наполеон, Цезарь могли виконувати одразу сім справ. Вони 
миттєво, але послідовно пробігати думкою по кількох об’єктах і по кожному 
з них одержували результати майже одночасно. Можливо, вони керували 
своїм механізмом прискорення роботи мозку. 

Слід враховувати, що розподіл уваги потребує від людини значно 
більших зусиль й затрат нервової енергії, ніж інші властивості уваги. Одне із 
важливих правил таке: самий короткий шлях до виконання багатьох справ - у 
певний час виконувати лише одну справу, цілком зосередившись на ній. 
Проте, зосередженість на одному виді діяльності не може продовжуватись 
дуже довго, як правило - близько 40 хвилин. Іноді зосередженість може 
стійко зберігатися протягом 3 годин і більше (наприклад, на сеансі кіно). 

Концентрація уваги – дуже цінна її якість, яка полягає в зосередженості 
на одному об’єкті або на якійсь певній діяльності й відвертанні уваги від усіх 
перешкод, що не мають відношення до: 

1) стримувати мовну артикуляцію; 
2) читати очима, вони мають бути максимально рухливими (потрібно 

тренувати очі для горизонтального, вертикального та. паралельного читання); 
3) керувати своєю увагою: швидко переключати її, щоб попередити 

втому, правильно розподіляти, пам’ятаючи, що читання потребує 100% 
уваги; 

4) розвивати пам’ять, оскільки добре розвинута пам’ять робить читання 
більш ефективним. 

Ось такі перші етапи опанування швидким читанням. Більш детально з 
цією методикою можна ознайомитись самостійно, використовуючи 
спеціальні посібники. 
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