
В період підготовки та здачі іспитів, а особливо 
якщо мова йде про ЗНО, без перебільшення в 
усіх випускників, присутня психоемоційна 
напруга і це, загалом, є абсолютно природною 
реакцією організму. 

Легкі емоційні сплески, навіть корисні: вони 
позитивно позначаються на працездатності і 
підсилюють розумову діяльність. Але зайве 
емоційне напруження, часто, має зворотну дію. 

Причиною цього є, в першу чергу, особисте 
ставлення до події. Тому важливим є 
формування адекватного ставлення до ситуації. 

Воно допоможе випускникам розумно розподілити сили для підготовки і складання іспиту, а 
при правильному підході іспити навіть, можуть служити засобом самоствердження і 
підвищенням особистісної самооцінки. 

ЯК НАЛАШТУВАТИСЯ 

1. Заздалегідь постав перед собою мету, яка тобі під силу. Ніхто не може завжди бути 
досконалим. Нехай досягнення не завжди збігаються з ідеалом, проте вони твої особисті. 
2. Не варто боятися помилок. Відомо, що не помиляється той, хто нічого не робить. 
3. Люди, налаштовані на успіх, досягають в житті набагато більше, ніж ті, хто намагається 
уникати невдач. 

ПЕРШІ КРОКИ ПІДГОТОВКИ 

1. Спочатку підготуй місце для занять, забери зі столу усі зайві предмети, зручно розклади 
свої зошити, підручники, ручки тощо. 

2. Можна доповнити інтер’єр кімнати жовтим та фіолетовим кольорами, оскільки вони 
підвищують розумову активність, не потрібно перефарбовувати стіни, а достатньо 
картини, занавіски, серветки, лампи, тощо. 

3.  Склади план своєї роботи, важливо чітко знати, що ти робиш. 
4. Починай із найважчого, але посильного, легше і приємніше залишай на після обіду. 

ЯК УНИКНУТИ ХВИЛЮВАНЬ 

1. Запитайте себе: "Чи допомагає хвилювання впоратися із ситуацією?". Коли ти зрозумієш, 
що ні, придумай щось, що справді могло б зарадити. 

2. Якщо ти можеш порадитися з батьками, зроби це. Попроси їх підтримати тебе. Якщо ти 
не можете поговорити з батьками, знайди іншого дорослого, якому ти довіряєш, і 
поговори з ним. Удвох ви, напевно, придумаєте розумний план, як впоратися з твоїм 
хвилюванням. 

3.  Пам'ятай, занепокоєння – це емоція, а не метод розв'язання проблем. 
4.  Ефективними будуть, також дихальні вправи: через глибокий вдих, затримку дихання 

на найвищому моменті вдиху і повільний видих (після видиху уявне вимовлення 
короткого слова). Протистресове дихання – головний компонент психосоматичної 
рівноваги. 

5. Хвилинна релаксація (м'язове розслаблення): зосередитися на виразі обличчя і 
положенні тіла. Розслабити м'язи, додати до цього глибоке дихання з тривалим вдихом. 



6.  Самонавіювання (аутотренінг). Це часте повторення вголос або про себе мотивуючої і 
підтримуючої фрази. Важливо підібрати слова, які дійсно будуть надавати позитивну 
дію і не викликатимуть роздратування у того, хто їх виголошує. 

ЩО РОБИТИ У ДЕНЬ ЗНО 

1. Будь сконцентрованим. Не звертай уваги на поведінку оточуючих. Для тебе повинен 
існувати лише текст завдань і годинник. 

2. Дій швидко, але не поспішай. Перед тим як дати остаточну відповідь, двічі прочитай 
завдання, переконайся, що ти правильно зрозумів, що від тебе вимагається. 

3. Спочатку берись за ті завдання, у правильності відповідей на які ти не сумніваєшся 

4.  Потрібно навчитися швидко пропускати важкі і незрозумілі завдання, щоб згодом до 
них повернутися. 

5. Читай завдання завжди уважно і до кінця. Розуміти завдання з перших слів і 
добудовувати закінчення за допомогою власної уяви – це шлях до помилок. 

6. Думай лише про поточне завдання. Коли ти бачиш нове завдання, забудь про попереднє. 

7.  Використовуй методику виключення. Якщо не знаєш правильної відповіді, то можна 
розпізнати усі невірні відповіді в силу їхньої абсурдності. 

Дорогі випускники! 

 Сподіваюсь, що дані поради, допоможуть вам впоратися із надмірним хвилювання під 
час підготовки та здачі ЗНО, але пам’ятайте, найголовніше – це віра у себе! Не 

сумнівайтеся у своїх можливостях і у вас обов’язково все вийде! 

 


