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🧠
Мозок — коротка інструкція до 
“суперкомп’ютера людини”

Мозок людини — це орган, що складається з понад 100 млрд нейронів, з'єднаних 
трильйонами контактів між собою. Вони бувають різних видів, залежно від функції, яку 
виконують.

Мозок також містить клітини глії. Вони забезпечують 
живлення нейронів та очищують середовище навколо, а 
також підтримують архітектуру нейронної мережі.

Основні структурні частини мозку: передній, середній, 
проміжний і довгастий мозок та мозочок.

💬 Когнітивні функції мозку — це здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, 
сприймати й переробляти інформацію.

🧠 Пам'ять — це здатність мозку сприймати, зберігати та відтворювати інформацію.

🌐 Запам’ятовування — це утворення нових нервових зв’язків і збудження певних ділянок 
кори великих півкуль головного мозку.

💭 Є короткотривала та довготривала пам'ять. 
А залежно від інформації, яка запам'ятовується 
виділяють: рухову, сенсорну, образну та 
емоційну пам'ять.

Розвиток пам'яті: повторення, асоціації, 
розбиття на частини, навчання.

😌 Емоції — одна з форм відображення 
мозком об'єктивної дійсності, яка виникає в 
результаті первинних почуттів, переживань 
внаслідок дії різних подразників та формує її 
поведінку. Основна структура — 
мигдалеподібне тіло (амигдала).
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Управління емоціями: спостереження, розпізнавання, аналіз, дія.

Мислення — психічний процес відображення об'єктивної реальності, який є вищим 
ступенем людського пізнання. Залучені структури мозку: префронтальна кора, базальні 
ядра.

🧠 Як прокачати мозок: вивчати мову, читати, займатись спортом, грати у шахи, 
подорожувати.
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🧠
Mozog — stručný sprievodca ľudským 
superpočítačom

Ľudský mozog je orgán pozostávajúci z viac ako 100 miliárd neurónov spojených biliónmi 
kontaktov. Sú rôznych typov v závislosti od funkcie, ktorú vykonávajú.

Mozog obsahuje aj gliové bunky. Poskytujú výživu neurónom a 
čistia prostredie okolo nich, ako aj podporujú architektúru 
neurónovej siete. 

Hlavné štrukturálne časti mozgu: predný mozog, stredný 
mozog, medzimozog, predĺžená miecha a mozoček.

💬 Kognitívne funkcie mozgu sú schopnosť chápať, učiť sa, poznávať, vnímať a spracovávať 
informácie.

🧠 Pamäť je schopnosť mozgu vnímať, uchovávať a reprodukovať informácie.

🌐 Zapamätanie je tvorba nových nervových spojení a excitácia určitých oblastí kôry veľkých 
hemisfér mozgu.

💭 Existuje krátkodobá a dlhodobá pamäť. A v 
závislosti od informácií, ktoré si treba zapamätať, 
sa rozlišuje motorická, zmyslová, vizuálna a 
emocionálna pamäť.

Rozvoj pamäti: opakovanie, asociácia, delenie na 
časti, učenie.

😌 Emócie sú jedna z foriem odrazu objektívnej 
reality mozgom, ktorá vzniká v dôsledku 
primárnych pocitov, zážitkov v dôsledku pôsobenia 
rôznych podnetov a formuje jej správanie. 
Hlavnou štruktúrou je teleso podobné mandliam 
(amygdala).
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Riadenie emócií: pozorovanie, rozpoznávanie, analýza, konanie.

Myslenie je mentálny proces odrážania objektívnej reality, čo je najvyššia úroveň ľudského 
poznania. Zapojené štruktúry mozgu: prefrontálny kortex, bazálne jadrá.

🧠 Ako trénovať mozog: učte sa jazyk, čítajte, športujte, hrajte šach, cestujte.

Слова:

Мозок – Mozog

Людина – Človek

Складається – Skladá

Нейрон – Neurón

З’єднаних – Pripojené

Між – Medzi

Собою – Sebou

Речення: 

Мозок людини складається - 
Ľudský mozog sa skladá

Нейронів з’єднаних між собою – Neuróny 
navzájom spojené

Мозок людини складається з нейронів 
з’єднаних між собою - Ľudský mozog sa skladá 
zo vzájomne prepojených neurónov


