
10 правил, як треба вчитися, з книги Барбари Оклі 

Барбара Оклі — професорка інженерних наук Оклендського університету, авторка 
популярного курсу на Coursera про те, як навчитися вчитися. У сьогоднішній публікації — 
поради з її книги «Навчитися вчитися». 
 

Поновлюйте в пам’яті вивчене. 
Прочитавши сторінку, відкладіть і пригадайте основні думки. Не робіть багато підкреслень, не 

виділяйте те, що спершу не закріпили в пам’яті через пригадування. Уміння пригадувати — самостійно 
формулювати основні ідеї матеріалу — одна з головних ознак ефективного навчання. 

 

Перевіряйте самого себе. 
У всьому. Завжди. Допомогти в цьому можуть картки з інформацією. 
 

Класифікуйте розв’язання. 
Старайтеся зрозуміти розв’язання задачі й оформити його в пам’яті так, щоб у разі потреби воно 

спадало на думку як готовий шаблон. Упоравшись із чимось, потренуйтеся ще трохи. Переконайтеся, 
що ви без проблем можете виконати цю вправу, кожен із кроків.  

 

Розподіляйте загальний навчальний час на інтервали. 
Вивчайте все невеликими частинами щоденно, як це роблять спортсмени на тренуваннях. Ваш 

мозок схожий на м’яз: він спроможний лише на обмежену кількість зусиль над тією самою темою в той 
самий час. 

 

Виконуйте різні завдання. 
Не практикуйте той самий метод розв’язування занадто довго в межах одного заняття: через якийсь 

час ви почнете просто механічно наслідувати те, що вже робили. Працюйте над завданнями різного 
типу.  

 

Робіть перерви. 
Немає нічого дивного в тому, що інколи вправи нового для вас типу ви не одразу можете розв’язати. 

Саме тому щодня займатися потрохи — це значно краще, ніж багато, але рідко. Якщо вам не вдається 
впоратися із якимось завданням, зробіть перерву, щоб інші частини мозку могли попрацювати над цим 
питанням на підсвідомому рівні. 

 

Ставте уточнювальні запитання й шукайте прості аналогії. 
Якщо якась тема вам важко дається, запитайте себе: «Як можна це пояснити, щоб зрозуміла 

десятирічна дитина?». Розтлумачуйте не тільки в голові: озвучте пояснення або запишіть на папері. 
Додаткові зусилля на промовляння або написання допоможуть міцніше закріпити вивчене, тобто 
оформити його в нейронні структури пам’яті. 

 

Не відволікайтеся. 
Вимкніть усі звукові сповіщення на телефоні й комп’ютері, запустіть таймер на 25 хвилин. 

Зосередьтеся й старанно попрацюйте протягом цього часу. Коли 25 хвилин мине, вигадайте собі якусь 
невелику дотепну винагороду.  

 

Створюйте в уяві контрасти. 
Пригадайте своє теперішнє життя й побачте контраст із тими мріями, реалізація яких стане 

можливою завдяки навчанню. На робочому місці помістіть якесь зображення чи текст, які 
нагадуватимуть вам про бажане. Коли мотивація згасатиме, дивіться на ці слова чи зображення. Ваша 
праця піде на користь як вам, так і тим, кого ви любите. 

 

«З’їдайте всіх своїх жаб уранці». 
Зробіть найважчі справи якнайраніше, коли ви ще в хорошій формі. 


