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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«Тренінг швидкого читання та розвитку пам’яті» 
Курс 2 2 
Семестр 3 3 
Обсяг кредитів 3 1 
Обсяг годин, в тому числі: 90 30 

Аудиторні 30 2 
Модульний контроль 3 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 60 28 

Форма семестрового контролю залік залік 
 

2. Статус дисципліни: вибіркова 
3. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою курсу «Тренінг швидкого читання та розвитку пам’яті» є 
ознайомлення аспірантів з основами проведення прогнозування в процесі 
виконання дисертаційного дослідження тощо. 

 
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

За підсумками вивченого курсу аспірант має знати: 
- збільшите індекс запам`ятовуваності тексту; 
- засвоюватимете більше прочитаної інформації; 
- вмітимете швидко знаходити потрібну інформацію; 
- навчитесь систематизувати і опрацьовувати великі масиви даних; 
- станете більш уважним і при потребі сконцентрованими; 
-  зможете швидше пригадувати потрібну Вам інформацію. 

Необхідність щоденно обробляти великі об’єми науково-технічної 
інформації вимагає від фахівців швидко опрацьовували спеціалізовану 
літературу. Проте під час професійної підготовки і студенти і викладачі 
стикаються з рядом об’єктивних та суб’єктивних утруднень. Скорочення 
зумовлюює створення ефективного комплексу практичних тренінгів, які б 
розвивали у майбутніх фахівців мотивоване, цілеспрямоване та продуктивне 
читання наукових текстів. 
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5. Структура навчальної дисципліни 
 
Тематичний план для денної форми навчання 

 
№ 

Курс 1  Семестр 3 
Всього годин у семестрі 120  

 
Теми 

 

   Кількість годин, з них: 
лекці

ї 
семінар 

ські 
заняття 

пра
кт. 

Лаб. 
Зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

інд. 
кон
с. 

роб. 
(ІК
С) 

сам. 
роб. 
студ

. 
(СР
С) 

Примі
тка 

 Модуль 1. Самостійний 
розвиток швидкого читання 
та розвитку пам’яті.  

        

1 Тестування швидкості 
читання та проценту 
засвоєння інформації 

 
 

 
5 

   
10 
 

 
КР 

 
2 

Вчимось згадувати тексти   
 

 
5 

  10  
СР 

3 Використання «робочої 
пам’яті» 

 5   10 СР 
 

 
 

Модуль 2. Практичні 
навички з швидкого 
читання та розвитку пам’яті 

 
 

 
 

    
 

4 Читання та компетенція   5   10 СР 
 

5 
 

Тренуємо свій 
периферійний (боковий) 
зір. Збиваємо артикуляцію. 
Читання та релаксація 

 5   10 СР 
 

6 Метод сканування  5   10 СР 
 

 Всього годин: 90  30   60  
 
Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 
перевірка конспектів – ПК  
перевірка завдань для самостійної роботи – СР   
реферат  

 
6. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Самостійний розвиток швидкого читання та розвитку пам’яті  
Тема 1. Тестування швидкості читання та проценту засвоєння інформації. 

Вчимось бачити ключові слова, збільшуємо швидкість читання приблизно в 



5 
 

два рази. 
На початку роботи з текстом фахівці пропонують проглянути текст. Ця 

робота складається з таких етапів: вивчення змісту книги або статті, знаходження 
ключових слів та етапу вибіркового вивчення тексту. На цьому етапі читають 
початок розділів книги, розділи, які містять ключові слова, висновки до статті 
або розділів книги. Такі методи роботи з текстом виявляються до-цільними 
особливо у випадках, коли необхідно зекономити час протягом опрацювання 
великої кількості статей чи книг. 

 
Тема 2. Вчимось згадувати тексти 
Вчимось читати тексти так, щоб згадувати їх в майбутньому без втрати 

інформації. Будемо обробляти текстову інформацію в тому ж стилі, в якому 
автор писав цю книгу-статтю. Прослідковуємо логіку та спосіб мислення автора. 

Для глибокого дослідження тексту використовують метод SQ3R, який 
складається з п’яти етапів: 

1.Survey –огляд (читач проглядає увесь текст для  отримання загального 
уявлення про прочитане та виділення ключових слів, 

2.Question – запитання (читач формулює запитання, які виникають у нього 
протягом читання, і на які він ходів би отримати відповіді після прочитання), 

3Read – читання (читач опрацьовує тексту, шукаючи відповіді на раніше 
сформульовані запитання), 

4 Recite / recall –переказ (читач формулює власними словами в усній або 
письмовій формі основні моменти прочитаного тексту), 

5 Review – перегляд для повторення (читач вдруге перечитує текст, перевіряє 
та доповнює зроблені нотатки, визначає, наскільки повно він відповів на 
поставленні попередньо запитання, обговорює прочитане з іншими читачами чи 
викладачем. 

 
Тема 3. Використання «робочої пам’яті» 
Вчимось використовувати "робочу пам'ять". Засвоюємо інформацію так, 

щоб ми могли знайти її у своїй голові саме в той момент, коли вона нам потрібна. 
Починаємо тренувати свою увагу. 

 
Модуль 2. Практичні навички з швидкого читання та розвитку пам’яті 
Тема 4. Читання та компетенція. 
Вчимось читати 5-8 книг водночас, "накачуємо" свою компетенцію в тих 

сферах, в яких ми працюємо. 
 
Тема 5. Тренуємо свій периферійний (боковий) зір. Збиваємо 

артикуляцію. Читання та релаксація 
Читаємо тексти не дивлячись на них! 
Читаємо текст без проговорення! 
Вчимось психосоматичним прийомам налаштовувати свій мозок на 

сприйняття тексту. 
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Тема 6. Метод сканування.  
Вчимось читати методом сканування - до 10 сторінок тексту за хвилину! 

 
7. Контроль навчальних досягнень 
 
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 

Модуль 1 Модуль 2 
 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
 

Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 
Відвідування семінарських 
занять 

1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 
Робота на семінарському 
занятті 

10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом - 43 - 98 
Максимальна кількість балів:  171 
171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = 
загальна кількість балів. 

- 

 
 
7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
1.Основи скорочитання: основні приципи та методи. 
2.Сутність підходи до формування швидкого читання. 
3.Можливість застосування методу сканування при швидкому читанні. 
4.Особливості підходів до приципів швидкого читання. 
5.Швидке читання для державних службовців. 
6. Інноваційні технології запам’ятовування.  
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7. Сучасні методи скорочитання. 
8. Скорочитання як основа формування інноваційного мислення службовців. 
9. Формування засад швидкого читання. 
10. Розвиток розумових можливостей службовців. 
11. Компетенція як формування основи професіоналізму. 
12. Сучасні методи запам’ятовування. 
13. Скорочитання як механізм формування професіоналізму державних 

службовців. 
14. Сучасні методи скорочитання. 
15. Можливості розвитку професійних здібностей службовців. 

 
7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

− Із вибором однієї правильної відповіді; 
− На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
− Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 
− Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
− Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
 

Критерії оцінювання:  
- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 
 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Залік 

 
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 
Модуль 1. Самостійний розвиток швидкого читання та розвитку пам’яті  

Опрацювання щотижневого мінімуму наукової  літератури з обов’язковим 
веденням щоденника читача, в який студент занотовував кількість прочитаного 
матеріалу, види утруднень, з якими він стикався, фіксував швидкість, з якою він 
опрацьовував текст та нотував ключові слова та найуживаніші терміни 
прочитаних текстів. При чому, робота з текстом переривалась виконанням 
релаксуючих вправ, які знімали напругу та відновлювали когнітивні здібності 
студентів; 

 
Модуль 2. Практичні навички з швидкого читання та розвитку пам’яті 
Виконання вправ з тренування пам’яті, сили концентрації уваги студентів; 
Виконання тренінгів з самоорганізації та планування самостійної роботи. 
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7.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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