
Поради випускникам: як підготуватися до ЗНО? 

 

Підготовка до тестування:  

· Спочатку підготуй місце для занять: прибери зі столу зайві речі, 

зручно розташуй потрібні підручники, посібники, зошити, папір і т.п.  

· Можна ввести в інтер'єр кімнати жовтий і фіолетовий кольори, оскільки вони 

підвищують інтелектуальну активність. Для цього буває досить будь-якої картинки 

в цих тонах.  

· Склади план занять. Для початку визнач: хто ти - "сова" або "жайворонок", і 

залежно від цього максимально використовуй ранкові або вечірні години. 

Складаючи план на кожний день підготовки, необхідно чітко визначити, що саме 

сьогодні буде вивчатися, які саме розділи й теми.  

· Почни з самого важкого, з того розділу, який знаєш найгірше. Але якщо тобі важко 

"розгойдатися", можна почати з того матеріалу, який тобі найбільше цікавий і 

приємний. Можливо, поступово ввійдеш в робочий ритм, і справа піде.  

· Чергуй заняття та відпочинок, скажімо, 40 хвилин занять, потім 10 хвилин - 

перерва. Можна в цей час помити посуд, полити квіти, зробити зарядку, прийняти 

душ.  

· Не треба прагнути до того, щоб прочитати і запам'ятати напам'ять весь підручник. 

Корисно структурувати матеріал за рахунок складання планів, схем, причому 

бажано на папері. Плани корисні й тому, що їх легко використовувати при 

короткому повторенні матеріалу.  

· Тренуйся із секундоміром у руках, засікай час виконання тестів (на завданнях у 

частині А в середньому йде по 2 хвилини на завдання).  

· Готуючись до екзаменів, ніколи не думай про те, що не справишся із завданням, а 

навпаки, подумки малюй собі картину тріумфу.  

· Залиш один день перед іспитом на те, щоб знову повторити все, ще раз зупинитися 

на найбільш складних питаннях.  
Напередодні іспиту:  

· Багато хто вважає: для того, щоб повністю підготуватися до іспиту, не вистачає 

всього однієї, останньої перед ним ночі. Це неправильно. Ти вже втомився, і не 

треба себе перевтомлювати. Навпаки, з вечора перестань готуватися, прийми душ, 

зроби прогулянку. Виспись якнайкраще, щоб встати відпочившим, з відчуттям сили, 

"бойового" настрою. Адже іспит - це своєрідна боротьба, в якій потрібно проявити 

себе, показати свої можливості і здібності.  

· У пункт здачі іспиту ти повинен з'явитися, не спізнюючись, краще за півгодини до 

початку тестування. При собі потрібно мати запрошення, паспорт і кілька (про 

запас) капілярних ручок з чорним чорнилом.  
Під час тестування:  

· На початку тестування вам повідомлять необхідну інформацію (як заповнювати 

бланк, якими буквами писати, як вказати номер зошита і т.д.). Будь уважний! Від 

того, як ти запам'ятаєш всі ці правила, залежить якість твоїх відповідей!  

· Виправлення у бланку відповідей вкрай небажані. Якщо все-таки виправлення 

неминучі, то пам'ятай, що їх можна робити тільки в завданнях типу А, 

використовуючи резервні поля.  

· При отриманні результатів тестування ти маєш право ознайомитися з перевіреною 

роботою і, якщо не згоден з оцінкою, можеш подати апеляцію в апеляційну комісію.  



Рекомендації на допомогу учневі  

щодо тактики виконання тестів 

Для того, щоб  Ви могли впевнено впоратися з тестом у 
напруженій екзаменаційній обстановці, пропонуємо деякі 
найбільш прямі й універсальні рецепти із приводу тактики їхнього 
виконання. 

 Тренуйтеся! Перед офіційним тестуванням варто виконувати 
якнайбільше тестів – просто заради тренування. Це дає можливість 
познайомитись з типовими конструкціями тестових завдань, а також 
отримати досвід самоспостереження й оптимальної саморегуляції під 
час тестування. 

 Поспішайте! Тренуйтеся із секундоміром у руках. Засікайте час 
виконання тестів, обмежуйте його. 

 Пропускайте! Треба навчитися пропускати складні або незрозумілі 
завдання. Пам’ятайте: у тесті завжди знайдуться такі, з якими Ви 
обов’язково впораєтеся. Просто нерозумно недобрати балів тільки 
тому, що Ви не дійшли  до «своїх» завдань, а «застрягли» на тих, 
навчальний матеріал яких невідомий. Звичайно, така тактика може 
принести успіх далеко не завжди. Якщо тест побудований за 
принципом «сходів» і починається з легких питань, то не варто 
пропускати всі перші завдання. 

 Виключайте! Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не 
шукати відразу правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які 
явно не підходять. 

 Думайте тільки про поточне завдання!  Коли Ви бачите нове 
завдання, забувайте все, що було в попередньому. Думайте тільки про 
те, що кожне нове завдання – це шанс набрати бали. 

 Читайте завдання до кінця! Поспіх не повинен приводити до того, 
що Ви будете намагатися зрозуміти умови завдання за «першими 
словами» і добудовувати кінцівку у власній уяві. Це правильний спосіб 
зробити прикрі помилки в  питаннях. 

 Не засмучуйтеся! Навіть якщо Вам здається, що Ви допустили 
занадто багато помилок і просто завалили тест, пам’ятайте, що дуже  

часто таке відчуття є помилковим: при 
порівнянні Ваших результатів з  
іншими може з’ясуватися, що інші допустили 
ще більше помилок. У підсумку Ви одержите 
якщо не найвищий тестовий бал, то цілком 
пристойний. 
Заплануйте два кола! Сплануйте час 
виконання  тесту таким чином, щоб пройти всі 
завдання «по першому колу». Тоді Ви зможете 
повернутися до складних завдань, які Вам 
спочатку довелося пропустити. 

 



Поради  для успішної підготовки до ЗНО 

Якщо часу до ЗНО залишилось мало 

Перед ЗНО є бажання робити все, щоб тільки до нього не готуватися. У цей час 

можна пригадати давно забуті та відкладені справи, пригадати, що давно не 

телефонував товаришеві, можна проявити себе зразковим сином і виконати яке-

небудь батьківське доручення (з’їздити на ринок, полагодити полицю, підмести 

підлогу тощо), тобто зробити все, аби віддалити момент, коли доведеться сидіти з 

книжкою/зошитом за столом і готуватися. 

Зробіть над собою зусилля. Це важливо. Але не вдавайтеся до крайнощів. Якщо 

Ви обкладетесь підручниками, вимкнете телефон та забарикадуєтеся у своїй кімнаті, 

то ефективність від такої підготовки, навряд чи, буде високою. 
 

Поради: 

o Встановіть для себе норму: наприклад, одна година або, наприклад, одна тема. 

Коли розібрано тему, то можна і перепочити. 

o Не слід готуватися до ЗНО разом з другом/подругою (якщо лише він (вона) не 

знає матеріал краще, бо така підготовка найчастіше перетворюється на тривалу 

балаканину і марну трату часу. 

Як запам’ятати? 
 

1. З цього приводу існують різні думки. Один із найбільш вдалих способів 

запам’ятовування – мнемотехніка, що включає запам’ятовування асоціаціями: 

o Потрібно запам’ятати дату – спробуй пригадати, що ця дата означає для тебе 

особисто. Може, це день народження тітки? А може, цього дня Ви вперше щось 

зробили або кудись з’їздили? Раптом ця дата нагадує чийсь номер телефону? 

Однак не слід спеціально вишукувати родинні свята, бо на тестуванні доведеться 

згадувати ще і їх. 

o Потрібно запам’ятати формулу – спробуйте прочитати її, як слово, чи 

придумайте до кожної літери формули яке-небудь слово і складіть смішну 

конструкцію, яка триматиметься в голові. Чим смішнішою буде асоціація, тим 

краще вона запам’ятається. 

o Дуже зручно запам’ятовувати які-небудь визначення, явища, події, звівши їх 

до того, що вже відомо. Спробуйте спростити визначення, зрозуміти суть, а не 

завчати його. 

o У різних людей розвинені різні види пам’яті: зорова, слухова, моторна: якщо у 

Вас розвинена моторна пам’ять, краще ще раз пропишіть матеріал (наприклад, 

займіться написанням шпаргалок). Можна писати шпаргалки! Під час написання 

шпаргалок матеріал повторно опрацьовується. Але користуватись ними або 

навіть просто приносити із собою на тестування не варто: коли вона лежить у 

кишені – голова працює погано, коли її залишили вдома – голова включається в 

роботу. Отже, краще написати шпаргалку і залишити її вдома. 



2. Якщо відчуваєте, що «процес пішов», тобто розумієте матеріал, відчуваєте, 

що можете його пояснити, і ще не втомились – продовжуйте! 

3. Перед сном якщо не вчитимете, то хоча б перегорніть пройдені матеріали, 

спробуйте, дивлячись на заголовок, пригадати загальний зміст питання (якщо не 

виходить – перегляньте розділ). Адже краще запам’ятовується інформація, 

отримана під час засипання чи під час пробудження (але не в день напередодні 

тестування!). 

4. Увечері, напередодні ЗНО, дозвольте собі розслабитися: прогуляйтеся, 

поговоріть по телефону, почитайте детектив, зайдіть у гості, лягайте відпочивати 

до півночі. Якщо не виспитесь за ніч, то очікуйте сумних наслідків! 

Зовнішній вигляд і поведінка 

1. Якому б стилю Ви не віддавали перевагу, на ЗНО краще прийдіть у строгому 

костюмі з піджаком («ЗНО для мене – завжди свято, професоре!») і зберігайте 

серйозність. Зовсім не обов’язково своїм зовнішнім виглядом дати зрозуміти, що 

Ви є пристрасним прихильником певного музичного напрямку, прибічником яких-

небудь екзотичних переконань, тощо. 

2. Є така чудова фраза: «Потрібно - і полюбив!». Потрібно писати захоплені 

відгуки про твори Гоголя – будь ласка! Потрібно описати ще когось як 

негативного персонажа – пишете те, про що Вас просять. А перед тестуванням 

потрібно закохатися в той предмет, який здаєш. Тож словесно змалюйте інтерес та 

захоплення від предмету і повірте у це. 

3. Якщо на вулиці холодно, то вдягніться тепло, адже Ви сидітимете на 

тестуванні не одну годину. 

4. У пункт ЗНО прийдіть без запізнення. Зберігайте спокій та впевненість. 

5. Не вживайте в день тестування заспокійливих засобів! Вони можуть 

загальмувати здатність мислити, зробити Вас сонливим і байдужим до того, що 

відбувається. 

Якщо раптом «усе забули» 

Погляньте на питання та поміркуйте, які асоціації воно викликає. Може, щось 

схоже Ви вчили по іншому предмету? Адже інформацію Ви дізнаєтеся не лише на 

уроці, а й по телебаченню, радіо, через Інтернет, у розмовах, у відповідях інших 

учнів, знаходите не лише в науковій, а і в художній літературі (наприклад, у тій, що 

стосується гуманітарних предметів). Невже за попередні (принаймні) 16 років Ви 

абсолютно нічого не дізналися, не читали, не чули? Головне – не панікуйте та 

зосередьтеся. 



Пам’ятка 

Як пройти ЗНО 

1. Пам’ятайте, хвилювання перед іспитом - це цілком нормальне і природне 

явище. 

2. Якщо хвилювання Вам заважає, спробуйте оволодіти собою: вийти з будинку 

раніше, пройтися пішки, зробити декілька глибоких видихів і вдихів 

(відрегулювати дихання) і таким чином збагатити мозок киснем. 

3. Під час тестування уважно слухайте інформацію, яку Вам повідомлять 

інструктори. 

4. Намагайтеся зосередитися на тестових завданнях, відключитися і не звертати 

жодної уваги на те, що відбуватиметься навколо Вас. 

5. Якщо щось Вам незрозуміло, не соромтеся задати запитання інструкторам. 

6. Працюйте швидко, але без поспіху. Двічі перечитуйте питання, щоб зрозуміти 

його правильно. 

7. Не турбуйтеся з приводу завдань, які не вдалося вирішити, тому що ті, які Вас 

чекають попереду, обов'язково принесуть Вам бажані бали. 

8. Не зупиняйтесь надовго з тим завданням, яке не вдається вирішити відразу. 

Заплануйте пройти спочатку по легких завданнях, а потім, приступити до тих, які з 

першого разу здалися складними або незрозумілими. 

9. Користуйтеся методом виключення (виключайте заздалегідь неправильні 

відповіді). Не забувайте: іноді є сенс довіряти своїй інтуїції. 

10. Щоб успішно справитися з тестуванням, потрібно працювати, звіряючись з 

часом, що залишився, і з кількістю невирішених завдань. 

11. Намагайтесь залишити хоч би трохи часу для перевірки своєї роботи: для того, 

щоб встигнути виправити явні помилки, описки, які зробили від хвилювання або 

поспіху. 

12. Пам’ятайте, що напередодні іспиту не слід перенавантажувати себе. Навпаки, 

потрібно добре виспатися, встати бадьорим, з гарним настроєм, адже Вам 

необхідно використати всі свої можливості, здібності й уміння. 

 



Інформація і поради для учнів: як підготуватися до ЗНО? 
 

 

Російський психолог Олександр Пронін розробив спеціальну техніку 

підготовки до тестування або іншого важливого іспиту, що діє за принципом 3-4-5. 

Час до іспиту (рік, місяць, тиждень) ділиться на три рівні частини. У перший період 

треба пройти всі теми "на трієчку", у другій - "на четвірку", а в дні, що залишилися - 

відшліфувати знайомі теми і прибрати всі помилки, щоб здати іспит на відмінно.  

          Англійські психологи-консультанти в книзі "Іспит без стресу" зібрали самі 

корисні поради про те, як підготуватися до важливого зрізу знань без паніки і зайвих 

психологічних навантажень. Ось деякі з них:  

Організуйте підготовку до тестування за планом (тижні, дні, години). 

Складаючи розклад на кожен день занять, чітко визначтеся з тим, що саме сьогодні 

буде вивчатися, які розділи і теми;  

- Визначте свої "золоті" години ("жайворонок" ви або "сова") і, відповідно, 

плануйте, в якому темпі будете готуватися в період підйому і спаду активності;  

- Підготуйте місце для занять: приберіть зі столу зайві речі, зручно розташуйте 

потрібні підручники, посібники, зошити, папір, олівці та ін.;  

- Запланували займатися, а настрою на навчання немає? Почніть із самої цікавої 

теми - це допоможе ввійти у робочу форму;  

- Боротися з почуттям страху перед навчальним предметом можна в такий спосіб: 

різко встаньте, відверніться від столу, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, і 

тільки після цього повертайтеся до роботи;  

- Тим, кому не потрібно багато часу на розгойдування, починати підготовку слід з 

більш важких питань і тем. Якщо ж працездатність наростає поступово, краще не 

втрачати часу і спочатку швидко повторити більш легший матеріал;  

- Після години занять робіть перерву на 10 хвилин. Після 2-3 годин роботи можна 

перепочити півгодини, перекусити, а потім позайматися ще 3-4 години і відпочити 

не менше 2 годин, включаючи обід і прогулянку;  

- Відмовтеся від будь-яких стимуляторів: кава, міцний чай, енергетичні напої. 

Нервова система і без цього перенапружена - не варто перевантажувати її ще 

більше.  



Поради психолога учням при підготовці до іспитів 
 

         Іспити, як і більшість явищ життя, – явище перехідне. Коли вони закінчуються, 

з'являється відчуття свободи, забуваються сльози, нервування, повертається 

спокійний сон. Але ж можна скласти іспит і з меншими втратами для власного 

здоров'я, отримати добрі оцінки й чекати наступного іспиту без страху та безсонних 

ночей. Психологи розцінюють іспит як: 

·     «перетравлювання» значного обсягу інформації, яке пов'язане з великим 

навантаженням на мозок;  

·        серйозне емоційне напруження і велике навантаження на нервову систему;  

·        оцінювання не лише знань дитини, а й її особистості. 
 

Розпорядок дня 
 

            Харчуватися слід три-чотири рази на день. Мед, горіхи, молочні продукти, 

риба,  м'ясо, овочі та фрукти забезпечать баланс необхідних вітамінів і мінералів в 

організмі й відновлять енергетичні витрати. Нормальний здоровий сон і відпочинок 

зменшать навантаження на нервову систему. Не варто відмовлятись від звичних 

занять спортом – це буде своєрідним відпочинком. 

Слід пам'ятати про біоритмологічні особливості: «сова» - неефективно  

працює о 6 – 8 годині  ранку, а «жайворонок» навряд чи буде працездатним до 2 – 3 

години ночі. В усіх людей рівень біологічної активності знижений із 17 до 18 

години. Можна вживати тонізуючі препарати, наприклад, із женьшеню чи 

елеутерококу. Каву краще пити вранці й небагато, лише для того, щоб прокинутися 

(для тих, хто звик саме так розпочинати свій день). Кава підсилює нервовість і 

тривожний стан невпевнених  у собі людей. Заспокійливі медичні препарати зовсім 

не потрібні, їх можна вживати лише за призначенням лікаря. 
 

Правильна організація вивчення навчального матеріалу 
 

            Спочатку слід переглянути весь матеріал і розподілити його таким чином: 

якщо треба вивчити 100 питань за чотири дні, то в перші два дні вивчається 70% 

усього обсягу, третього дня – решта, четвертого – повторюють вивчене. При цьому 

складні теми варто чергувати з простішими – не обов'язково вчити всі питання 

поспіль. 
 

Є й деякі психологічні закономірності, які слід враховувати 
 

1. Найкраще запам'ятовується інформація, викладена на початку і наприкінці тексту. 

Середина зазвичай швидко «вилітає» з голови. Тому, під час запам'ятовування та 

повторення слід приділити увагу середині тексту.  

2. Повторювати треба не механічно, а вдумливо, зосередившись на змісті. 

Інформація після «завантаження» в мозок, якщо її не повторити,  втрачається на 20 – 

30%  упродовж перших 10 годин.  Щоб цього не сталося, слід прочитати текст, 

повторити його, через 20 хвилин – повторити вдруге, а через 8 – 10 годин – утретє, і 

ще раз – через добу. Тільки після цього можна бути впевненим у тому, що 

інформація міцно «оселилася» в голові і перейшла в довготривалу пам’ять.  

3. Особливість «упізнавання». Дивлячись на текст, відчуваєш, що колись це все 

бачив, читав, отож вирішуєш, що витрачати час на це питання не варто й можна 

переходити до наступного. Насправді ж це – несвідомий самообман. І якщо не 



вивчити уважно те, що здається таким знайомим, на іспиті можна не відповісти на 

таке «знайоме» запитання.  

4. Запам'ятати можна найкраще, якщо знати, що є «найближчим»: текст, малюнок, 

логічна схема.  

5. Слід спробувати знайти щось цікаве у найнуднішому матеріалі, адже цікаве 

запам'ятовується набагато легше. Можна готуватися до іспитів удвох, адже одна 

голова добре, а дві – краще, головне, щоб не відволікали друг друга. Підготовка до 

іспиту вдвох має свої переваги, якщо поставитися до цього серйозно й сумлінно. 

Учити разом не варто, а от повторювати навіть бажано. Це краще робити 

напередодні іспиту. 
 

Готуватися можна й так: 
 

Перший день – самостійне вивчення, другий – повторення й переказування один 

одному. Було б добре розділити теми за інтересами, за складністю, за ступенем 

засвоєння: один розповідає те, що другий раніше не вивчив. Розповідати треба чітко, 

детально, емоційно. Можна проводити «репетиції» перед іспитом і наодинці: 

ставити собі запитання, уголос відповідати, привчатися слухати своє мовлення. 
 

Шпаргалка — річ потрібна 
 

            Використання шпаргалок на іспиті найчастіше закінчується дуже сумно. 

Вони потрібні лише тим, хто краще запам'ятовує матеріал при конспектуванні, – 

викладений коротко (у вигляді тез), він краще тримається у пам'яті. Шпаргалки 

зручно перечитувати перед самим іспитом, а от брати на іспит не варто. 
 

«Спокійно, тільки спокійно…» 
 

            Так завжди в екстремальних ситуаціях казав Карлсон. Слід скористатися його 

порадою. Адже нервують завжди ті, хто погано знає матеріал. Ті, хто зовсім нічого 

не знає, зазвичай спокійні. Ті, хто знає матеріал добре чи на середньому рівні, 

нажахані до останньої хвилини, поки не отримають оцінку. Щоб подолати свій 

страх, можна розповідати самому собі вивчений матеріал, начебто на іспиті. Уявіть 

складну ситуацію на іспиті й знайдіть із неї вихід. Поставте самі собі підступні 

запитання й дайте на них відповідь – переборіть свій страх ще до іспиту. Згадайте 

випадки свого успіху, подумки відчуйте їх іще раз. Спробуйте вдатися до 

аутогенного тренування. Налаштуйтеся на те, що «у мене все вийде» й повторюйте 

ці слова перед сном. На іспиті не втрачайте самовладання у складний момент, хоч це 

й нелегко. Згадайте про почуття гумору – іноді воно виявляється і в екзаменаторів. 

Складіть план відповіді на іспиті – це теж заспокоює. 
 

ПОРАДИ УЧНЯМ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО 
 

У період підготовки до тестування радикально змінювати режим дня не треба, 

тому що різка зміна звичного способу життя погано позначається на біологічних 

ритмах людини і вимагає тривалого періоду адаптації. Тому під час підготовки до 

тестування слід залишити свій режим дня тим самим, внести лише деякі мінімальні 

корективи.  

Не рекомендується посилювати навчальне навантаження за рахунок сну. 

Спокійний тривалий сон знімає розумову втому, відновлює витрачені сили 

організму, а так само відіграє важливу роль у механізмах пам'яті людини. Тому 



скорочення сну може призвести до млявості, поганого психічного самопочуття, 

апатії, що просто неприпустимо! Якщо є можливість, бажано додати до основного 

сну вночі ще годину півтора денного сну (короткотермінового).  

Наступним найважливішим чинником правильної підготовки до ЗНО є 

правильне харчування. Під час інтенсивної розумової роботи рекомендується 

чотирьох разове харчування. У раціоні має бути достатня кількість білків, вітамінів і 

рослинних жирів. Харчування має бути середньої калорійності. Дуже важлива 

наявність в їжі свіжих рослинних продуктів - овочів і фруктів. В якості основних 

джерел вітамінів можна використовувати житній хліб, яйця, печінку, а так само мед 

та волоські горіхи.  

Нестача води в організмі різко знижує швидкість нервових процесів. Отже, 

перед іспитом або під час нього доцільно випити кілька ковтків води. Найкраще 

підходить мінеральна вода, бо вона містить іони калію або натрію, що беруть участь 

в електрохімічних реакціях. Можна пити просто чисту воду або зелений чай. Всі 

інші напої з цієї точки зору даремні або шкідливі.  

Правильно організований побут так само є найважливішим чинником, так як 

від здатності організму переносити навантаження залежить багато чого. 

Категорично не рекомендується активно займатися чим-небудь вночі, приймати 

багато кофеїну і зловживати нікотином. Ці речі краще виключити взагалі!  
 

Як справитися з екзаменаційним хвилюванням? 
 

1. Перейменування. Відомо, що найчастіше найбільшу тривогу викликає не сама 

подія (наприклад, майбутній іспит), а думки з приводу цієї події. Можна спробувати 

регулювати хід своїх думок щодо іспиту, надаючи їм позитивність і 

конструктивність. Корисно дати позитивне або нейтральне уявне визначення іспиту, 

що робить сприйняття цієї події більш спокійним: не «важке випробування», не 

«стрес», не «крах», а просто «тестування» або «черговий іспит».  

2. Розмова із самим собою. Слід запитати себе, яка реальна небезпека існує в цій 

події, як виглядає гірший результат і що в цьому випадку потрібно буде зробити. Які 

можливі труднощі іспиту для мене особисто і як їх полегшити?  
 

Зовнішнє незалежне оцінювання - неминучий етап життя для тих, хто хоче 

здобути вишу освіту. У перекладі з англійської test означає «перевірка». І справді, під час 

тестування перевіряють найрізноманітніші риси людини - від знань до якостей пам'яті, 

мислення та вміння зберігати спокій, впевненості у своїх силах. Найбільшою 

проблемою в ситуації тестування стає наше хвилювання. Гормон, який виділяється, коли 

людина відчуває страх, впливає на пам'ять. Це може бути причиною того, що деякі учні 

на іспитах цілковито забувають вивчений матеріал. 

Тому, вам необхідно освоїти навички емоційної саморегуляції. Тоді 

впевненість, яку дає влада над самим собою, допоможе подолати стрес перед 

відповідальними іспитами. 

Випускники, які готуються до іспитів , часто починають впадати у крайнощі. 

Одні цілодобово вчать і повторюють матеріал, відмежовуються від навколишнього 

світу, ретельно готують шпаргалки і випивають не один літр кави. Інші 

насолоджуються відпочинком, зрідка гортаючи сторінки підручника і втішаються 

тим, що, може, пощастить. Але наближення екстремальної ситуації (тестування) 

нервує і одних, і інших. Думки плутаються, пам'ять не втримує навіть простих і 



зрозумілих речей. Хочеться працювати швидше, але нічого не виходить, ти здаєшся 

собі повільним, як черепаха, тобі вже не допомагає ні кава, ні улюблена музика, а 

ще й рідні прискіпуються: «Ну, як там у тебе?». «Нормально», — відказуєш їм, а 

насправді думаєш: «Та ніяк!.. Відчепіться! Дайте спокій! Я такий недолугий 

невдаха, я нічого сам не можу». 

Ось такі бувають негаразди з підготовкою до тестування, де найважливіші - 

самостійне навчання та самостійна розумова праця. 
 

Правила підготовки до іспиту на закріплення 
 

1. Запорукою підтримання інтелектуальної форми є добра фізична 

форма. 

2. Перш ніж починати роботу, усвідом, що ти повинен зробити, 

скільки це має забрати часу, визнач порядок роботи. 

3. Плануючи графік роботи, пам'ятай, що найвища продуктивність 

праці настає через 20-30 хв. після початку роботи. Найскладніші 

завдання доцільно виконувати саме тоді. Простіші й цікавіші — 

наприкінці. Проте якщо тобі важко, починай роботу з цікавішого. 

4. Заздалегідь облаштуй своє робоче місце так, щоб тебе нічого не відволікало 

від навчання, а всі потрібні предмети були напохваті. 

5. Намагайся у процесі роботи дотримуватися визначеного графіка. 

6. Першу годину можна працювати без перерви, а далі мають бути 5-10-

хвилинні перерви через кожні 40-50 хв. напруженої роботи. Але не роби відпочинок 

тривалим. 

7. Якщо якесь завдання не можеш виконати одразу, не розгублюйся, спробуй 

повторити через якийсь час. 

8. Також май на увазі: розпочинати будь яку серйозну роботу, розумову чи 

фізичну варто не раніше ніж через 20-30 хв. після доброї порції їжі (з'ївши 

маленький бутерброд чи випивши склянку соку, такої паузи робити не потрібно). 

Перед навчанням не бажано вживати жирну їжу, бо від неї хилить на сон - організм 

зосереджується на перетравленні калорійних продуктів і кров із мозку прибуває до 

шлунка. 

9. Залежно від психологічного типу («жайворонок» або «сова») максимально 

використовуй вранішній або вечірній час. 

10. Починай вчити важкий матеріал, легший залишай на кінець. 

11. Не втрачай почуття впевненості у власних силах. Якщо це раптом 

трапилося, скороти обсяг завдань, щоб виконати їх успішно. Тримайся на позиції 

переможця але не бійся й поразок. 
 

ПОРАДИ ВИПУСКНИКАМ 
 

1. Вчіться керувати своїми емоціями. Наш мозок наказує  виробляти 

гормони стресу на будь-який подразник, що загрожує нашому спокою. 

2. Використайте найпростішу йогівську вправу. Заплющте очі й подумки 

перенесіться на берег океану. Підніміть руки вгору і розведіть їх у боки, уявляючи, як 

у них входить енергія. Складіть їх одна на одну біля пупка (ліва рука знизу). Ваш 

мозок насичується киснем і заспокоюється. 

3. Усміхайтеся, навіть якщо вам не дуже хочеться. Сміх позитивно впливає на 

імунну систему, активізуючи Т-лімфоцити крові. 



4. Не забувайте хвалити себе щоразу, коли вам вдається впоратися із 

хвилюванням. 

5. Живіть активно. По-перше, активні рухи не дають накопичуватися 

адреналіну, по - друге, відволікають від негативних думок: «я не здам», «я не знаю» 

тощо. 

6. Стежте за пульсом — його оптимальна частота 

розраховується за формулою: 180 мінус ваш вік. 

7. Не одягайте на екзамен червоний одяг. Цей колір 

підвищує кров'яний тиск, він небезпечний для гіпертоніків. 

Коли людина сидить у кімнаті, де багато червоних предметів, 

то вона починає безпричинно дратуватися. А коли людина 

одягає червоні речі то навпаки, в неї додається бадьорості й 

активності. Тобто якщо ви одягнете на екзамен, червону річ, то почуватиметеся 

впевненіше, але в екзаменатора ваш вигляд викликатиме роздратування. Хоча 

червоний колір можна використовувати як при застудах, так і при запаленні 

слизової оболонки. Цей колір впливає на систему кровообігу. 

 
Вдало підготуватися до ЗНО, перебороти невпевненість, лінь, страх - це теж 

маленька перемога на великому шляху життя. Дозвольте собі мати далеку й 
високу мрію про майбутнє, вчіться працювати над собою й досягати мрії. Ви 
можете захотіти стати багатим і впливовим, як Білл Гейтс, видатним актором, 
знавцем багатьох  іноземних мов, мандрівником, винахідником чи президентом, і 
тоді докладете більше зусиль для розвитку своїх здібностей та загартування 
характеру, бо знатимете, заради чого це робите. 

Пам'ятайте - перемога не завжди приходить до найсильнішого чи 
найспритнішого, але рано чи пізно вона приходить до того, хто повірить у себе. 
 
 
 
  


