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ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЗБОРУ ТА ЗАСВОЄННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ: ШВИДКОЧИТАННЯ

Андрій Прокопенко 
Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних 

технологій, проректор з наукової роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Науково-технічний прогрес відкрив людству доступ до колосальних 
об’ємів інформації, але разом з тим перед нами постала проблема браку 
часу на обробку та засвоєння інформації. Дослідження Західних країн 
продемонстрували, що для того, щоб людина виросла достатньо інтелектуально 
розумною, добре орієнтувалась у питаннях з різних сфер життя, була 
конкурентоспроможною на ринку праці, то у програму навчання в середній 
школі необхідно закладати таку кількість інформації, що 
середньостатистичному школяру знадобиться близько 20 годин щодобово на 
якісне виконання завдань, при чому більша кількість часу піде на прочитання 
та запам’ятовування потрібної інформації. Тому перед нами гостро стоїть 
питання пошуку більш ефективних методів збору, та засвоєння інформації, 
таких, як швидкочитання та ейдетика (розвиток пам’яті).

Перші спроби дослідження процесу читання були зроблені французьким 
вченим Жевалем, що в 1879 році досліджував рух очей при читанні. Але 
постійну увагу раціоналізації читання почали приділяти лише з 20-х років 
минулого сторіччя. З того часу дослідження та використання на практиці 
швидкого читання отримали широке поширення у всьому світі. Були створені 
національні та міжнародні організації, що досліджують питання раціонального 
читання і координують всі напрямки у цій області.

В загальному вигляді швидкочитання є набором методик, які 
допомагають збільшити швидкість читання без значного зниження сприйняття 
тексту. Основним методом є стримування внутрішньої артикуляції 
(проговорювання), тобто читач впізнає слово, але не вимовляє його про себе. 
Кожен читач володіє тими чи іншими методами швидкочитання: як правило, 
людина не проговорює кожну літеру окремо, а вимовляє все слово цілком. 
Встановлено, що швидкість, з якою мозок оброблює інформацію, яка 
надходить, приблизно в 4 рази вища за звичну швидкість читання. А оскільки 
мозок весь час повинен мислити, то при звичному читанні мозок встигає 
запустити асоціативний процес, що перешкоджає якісному запам’ятовуванню 
інформації. Висока швидкість читання значно зменшує кількість мимовільних 
асоціацій, тобто допомагає кращій концентрації та розумінню тексту.

На базі нашого Національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди були проведені цікаві наукові дослідження, які довели, що між 
швидкістю читання та успішністю в навчанні існує кореляція: серед студентів,
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що читають швидко, 53% навчаються добре і відмінно, а серед студентів, що 
читають повільно, лише 4%.

Швидкість чигання середньо статистичного читача складає 120 -  200 слів 
за хвилину. Після оволодіння технікою швидкочитання швидкість читання може 
зрости в 2-3 рази, залежно від природних даних читача, тобто людина зможе 
читати і добре засвоювала текст зі швидкістю 500 -  600 слів на хвилину.

У Великій Британії щороку проводиться чемпіонат світу зі 
швидкочитання. Учасники чемпіонату демонструють приховані можливості 
людського розуму та встановлюють унікальні результати. Наприклад, всього 
сорок сім хвилин знадобилось шестикратній чемпіонці світу зі скорочитання 
Енн Джоне, для того, щоб прочитати заключну книгу Джоан Роулінг про 
Гаррі Поттера (книга містить 635 сторінок).

Ми живемо у час постійного руху, високих швидкостей, тому людство 
повинно пристосовуватись до нових вимог часу, ставати більш мобільним та 
оволодівати навичками, що допоможуть встигати на роботі, в навчанні, у 
суспільному та особистому житті.

СПІВПРАЦЯ МВФ ТА УКРАЇНИ: БОРОТЬБА З НАСЛІДКАМИ 
СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Ірина Прокопенко 
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної теорії 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Міжнародний кредит є формою руху позичкового капіталу між країнами, 
що відіграє роль міжнародного купівельного та платіжного засобу. 
Першочерговими чинниками розвитку міжнародного кредиту стали 
глобалізація світогосподарських зв’язків та науково-технічна революція.

Міжнародні валютно-кредитні й фінансові відносини регулюються 
міжнародними фінансовими інститутами, що мають на меті стабілізацію 
світової економіки, регулювання міжнародних фінансів, розробку та 
впровадження міжнародної валютно-фінансової політики. Головними 
міжнародними фінансовими організаціями є спеціалізовані інститути ООН 
це Міжнародний валютний фонд (МВФ), група Всесвітнього банку, Світова 
організація торгівлі (СОТ).

Міжнародний валютний фонд, МВФ (International Monetary Fund, IMF) 
створено з метою регулювання валютно-кредитних відносин держав-членів і 
надання їм фінансової допомоги у вирішенні проблем. МВФ є інсттуційною 
основою світової валютної системи, його діяльність набула універсального 
характеру. Рішення про заснування МВФ було прийнято на Бретгон-Вудській 
конференції 1944 року. Фактично ж свою діяльність Фонд розпочав у 1947
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