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Мислення та свідомість
1. Психічна діяльність, що опускається нижче від порога 

свідомості - це…

2. Вкажіть основні функції свідомості людини

3. Назвіть види мислення

4. Оперування знаковою інформацією є функцією…..півкулі

5. Оперування образною інформацією є функцією….півкулі

6. Манера ходи є прикладом…

7. Автоматичне вміння шити голкою є прикладом…

8. Перед виходом з дому людина мимохідь кидає погляд у 
дзеркало, це є прикладом…

9. Психічний процес самостійного пошуку й відкриття суттєво 
нового, це …

10. Вищими формами розумової діяльності людини є…

11. Певна спеціалізація правої та лівої півкулі людини - це…

12. Перший етап у виробленні навички - це …



Мислення та свідомість
1. Психічна діяльність, що опускається нижче від порога свідомості - це 

підсвідоме

2. Вкажіть основні функції свідомості людини: накопичення, прогноз, 
моделювання, самоконтроль

3. Назвіть види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-
логічне, теоретичне

4. Оперування знаковою інформацією є функцією лівої півкулі

5. Оперування образною інформацією є функцією правої півкулі

6. Манера ходи є прикладом динамічного стереотипу

7. Автоматичне вміння шити голкою є прикладом навички

8. Перед виходом з дому людина мимохідь кидає погляд у дзеркало, це є 
прикладом звички

9. Психічний процес самостійного пошуку й відкриття суттєво нового, це 
мислення

10. Вищими формами розумової діяльності людини є: мислення та 
свідомість

11. Певна спеціалізація правої та лівої півкулі людини - це функціональна 
асиметрія мозку

12. Перший етап у виробленні навички - це вміння



Чому являєшся мені у сні…



«Сон» 
Пабло Пікасо та Сальвадора Далі



План співпраці:

�Визначити поняття: 

сон,сновидіння, біоритми

�Навчитись розрізняти стадії сну

�Ознайомитись з видами cну: 
нормальним, патологічним, лікувальним

�Класифікувати біоритми за тривалістю

�Навіщо нам це знати?

Ми зіткані з тканини наших снів
Уільям Шекспір



Ключові слова уроку:
� Сон - це фізіологічний стан, що періодично 

настає у людини й характеризується майже 
повною відсутністю реакцій на зовнішні 
подразнення, зменшенням активності ряду 
фізіологічних процесів.

� Сновидіння - це особливий період, стан сну, коли 
людина сприймає певну спроектовану 
реальність, що може включати в себе всі типи 
відчуттів.

� Біоритми - ритми фізіологічних процесів, 
властиві всім живим організмам.

Сни - відображення реальності. 
Реальність - відображення снів. 

Зигмунд Фрейд



Стадії сну:
� Чотири стадії синхронного або спокійного 

сну(ПРО - сон - сон з повільними рухами очей).

� Перша стадія - неспання або засинання.

� Друга стадія - поверхневого сну.

� Третя й четверта стадії - фази глибокого сну.

� П'ята стадія - швидка фаза (десинхронізованого
сну, ШРО - сон - сон зі швидкими рухами очей).



Види сну:
�Нормальний

�Патологічний:

� безсоння 

� сомнамбулізм

� летаргія

�Лікувальний: 

� наркотичний 

� гіпноз 

� електросон

Cон - бальзам природи. 
Уільям Шекспір



Біоритми(залежно від 
тривалості):

�Добові

�Сезонні

�Місячні

�Річні

�Багаторічні 



Біоритми людини

БІОРИТМИ

ВНУТРІШНІ

Дихання, серцебиття,
травлення, виділення;
синтез ДНК, РНК,
робота ферментів

ЗОВНІШНІ

Пов’язані з
Розташуванням

землі в космічному
просторі



Хронотипи людини 
(за характером добових біоритмів)

�СОВИ�ЖАЙВОРОНКИ � ГОЛУБИ



Хронотипи людини

20%

30%

50%

СОВИ

ЖАЙВОРОНКИ

ГОЛУБИ



Хронотипи людини
�Сови (Лев Толстой, 

Антон Павлович Чехов,

Чарльз Дарвін, 

Вінстон Черчилль)

�Жайворонки (Оноре де Бальзак, 

Дмитро Іванович Мендєлєєв, 

Маргарет Тетчер, Джордж Буш,

Наполеон Бонапарт, 

Ернест Хемінгуей, 

Анна Вінтур)



Піраміда відпочинку



Гігієна сну
�Режим:

�сну 

�прийому їжі

�фізичної активності

�провітрювання

�Положення тіла

�Відсутність подразників



Наукові відкриття під час сну
�Декарт (постулати раціонального емпіризму)

�Альберт Ейнштейн (теорія відносності)

�Фрідріх Авґуст Кекуле фон Страдоніц
(циклічна формула бензену)

�Дмитро Іванович Менделєєв

(періодична система хімічних елементів)

�Нільс Бор (квантова теорія атома)

�Еліас Хоу (винахідник швейної голки)



Дослідники сну
�Іван Павлович Павлов

�Іван Михайлович Сєченов

�Зігмунд Фрейд

�Натан Клейтман

�Юджин Асеринський



Музей сновидінь Зігмунда Фрейда



Підсумок уроку:
�Визначили поняття: 

сон,сновидіння, біоритми

�Навчились розрізняти стадії сну

�Ознайомились з видами cну: 
нормальним, патологічним, лікувальним

�Класифікуємо біоритми за тривалістю

�Знаємо еволюційне значення сну
Життя і сон - сторінки однієї і тієї ж книги

Артур Шопенгауер



Домашнє завдання:
� Опрацювати матеріал параграфу 48 та малюнок 48.2 

на сторінці 167

� Обговорити з батьками важливість дотримання гігієни 
сну та встановити можливі причини порушень сну

� Завдання 10* на сторінці 169 (письмово)

� Опрацювати відео в Telegram та інтелект-карту; 
опрацювати тест за QR-кодом та показати результат 
на Padlet в Google Class




