
Як стати уважним? 
Уважних людей сьогодні не так багато і тому більшість питає, як стати уважною 

людиною, що для цього потрібно робити, які є секретні методики, вправи, 

поради. Розвинути уважність може кожна людина, але головне знати, для чого 

вона вам потрібна.  Уважність - така якість, яка у різних людей проявляється по 

різному. При цьому практика показує, що увагу, уважність можуть бути значно 

поліпшені за допомогою тренування.  

Вправ на вдосконалення уваги безліч. І вони спрямовані на розвиток і 

тренування різних його властивостей: здатність до перемикання, вчинення 

паралельних дій, концентрації, стійкості. 

 

 
Підвищуємо концентрацію уваги за допомогою кольору 

Вірніше, трьох кольорів – жовтого, синього і зеленого. Давно відомо, що 

кольори впливають на наш настрій. Французький художник Жак Вьено 

зауважив, що «від кольору можна чекати чудес, але він може викликати і 

катастрофу».Якщо ми хочемо мати ясний розум, бути кмітливими і уважними, 

якщо то і справа приймаємо участь в мозкових штурмах, то нам варто звернути 

увагу на сонячний жовтий колір. При роботі над проектами, які вимагають 

тривалої концентрації уваги, нам полегшить завдання синій і зелений кольори. 

Вчимося концентруватися 

Тут знадобиться трохи терпіння: протягом двох хвилин спостерігаємо за рухом 

секундної стрілки. Потім на аркуші паперу також протягом двох хвилин 

малюємо пряму лінію, зосередившись тільки на цьому процесі. Подумали про 

щось інше – намалювали петлю і знову ведемо пряму лінію. Робимо так кілька 

разів в день і дивимося, чи є прогрес: стало петель менше? 

Тренуємо увагу 

Попросимо кого-небудь залишити на столі кілька предметів – нехай їх спочатку 

буде 5. Окидываем поглядом, запам’ятовуємо, відвертаємося і просимо один 

прибрати. Повертаємося і називаємо предмет, якого не стало. Поступово 

доводимо кількість предметів до 30. 



Увага до деталей! Вправа на концентрацію уваги: включи секундомір і 

протягом хвилини без перерви називай предмети, які бачиш навколо. Твоя 

мета — навчитися помічати не менше 50 предметів. 

Тренуй терпіння! Щоб розвинути посидючість, візьми за правило займатися 

якоюсь справою не менше 40 хвилин. Перегляд серіалів рахується! Стати більш 

терплячою допоможуть студіювання підручників або навіть методичне 

прибирання. 

Звикай концентруватися в галасливій обстановці. Спробуй займатися 

справами під приємну музику, не відволікаючись від основних завдань. З часом 

навіть різкі шуми не завадять твоїй роботі. 

Навчитися бути уважними не так вже й складно, треба лише захотіти цього. 

Все в твоїх руках! 

Сподіваюсь зараз Вам стало зрозуміліше як стати уважнішим! 

Якщо ви зрозумієте, що тут не так, за 7 секунд, ви заслуговуєте звання "Самий 

уважний чоловік"! 

Отже, засічіть час і дайте відповідь, що тут не так. 

 

 
 

Насправді, в цьому тесті два рази спожито частка "ли". 


